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8 Чіле дійшло до збройного зудару 
,:09ЯШго, Чіле. - У вів-

торок, 21-го серпяа, на вулн-
цях столиці Чіле дійшло до 
збройного зудару між при-
хвльнвкамв та противника-
зш політики марксистського 
президента Сальвадора Аль-
бндо. ВЙд час цієї сутички, 
яка тривала 5 годин, було 
поранено кілька осіб. Зудар 
розпочався тоді, коли мар-
шуючі групи МОЛОДИХ ЛЮ-
дей правих політичних nepe– 
конань, дійшовши до голов-
ноі квартири Комуністичної 
партії, почали вигукувати 
антиурядові гасла. Щойно 
після 5-ох годин вдалося по-
ліції встановити порядок за 
допомогою слізних газів, В 
іншому "інциденті, невідомі 
особи кинули кілька запаль-
них бомб до місцевої квар-
тирн робітничої спілки, яка 
с під впливами опозиційної 
Християнської Демократнч-
ної партії. Тим часом до 
страйку власників вантаж-
них автомашин, який триває 
чотири тижні, приєдналися 
власника крамниць, велике 
число лікарів, пілотів, інже-
нерів та членів різних npo– 
фісійянх та робітничих СПІ-
лок. Страйкарі виступають 
цреоті соціалістичної ПОЛІТН-
ки нрезядеята Альенде й ви-
магають, щоб Уряд дав ґа-
рантії, що не знаціоналізуе 
всієї приватної індустрії. Во-

ни також вважають, що ті-
льки збройні сили можуть 
привернути порядок в країні 
та стримати Уряд від зага-
льної націоналізації індуст-
рії. На початку цього міся-
ця президент Альенде був 
змушений погодитися на ви-
моги опозиції й включити 
до свого кабінету представ-
ииків збройних сил. Але МН-
нулого тижня, міністер пуб-
лічних робіт і транспорту 
генерал Цезар Руїз. який 
також був головнокоманду-
вачем летунства. зрезнгну-
вав із свого посту в кабінеті, 
заявляючи, що уряд иеНадав 
йому досить повновластей 
полагодити страйк власнії -
ків вантажних автомашин. 
Після цієї резиґнації, прези-
дент Альенде усунув гене-
рала Руїза з посту грловно-
комаядувача по в і т р я н и х 
збройних сил, що викликало 
незадоволення у військових 
колах. Два інші військовики, 
які є членами кабінету, пос-
тановилн були також зрези-
ґнувати, але на прохання 
Альенде залишилися на 
своїх постах. Постанову Мі-
ністра оборони та Міністра 
скарбу залишитися в кабіне-
ті деякі каментатори пояс-
нюють, як ознаку, що прези-
дент Альєнде надав їм біль-
ше повновластей для спроб 
привернути економічний та 
політичний порядок. 

КОРОТКІ ВІСТКИ 

ТАЄМНА СЛУЖБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ЗА 0 X 0 -
РОНУ .ЩДОЗВДЕНТА, продовжує твердити, що під час 
відаіДйнпрезидентом Ніксоном міста Ню Орлінс, там іс-
нувалв широкозакросна змова на його життя, хоч деякі 
члени Ню Орлшської поліції заявили, т о ніяких доказів 

'яра kByfesHB такої змови не вдалося роздобути. Р6зшу-
куваннй агентами Таємної Служби Едвін Гаудет, колиш-
ній 'ДОіДОІ, який кілька днів перед приїздом президента 
Ніксона до Н ю Орлінсу мав заявити, що плянує вбити 
Президента вїдд”авея в руки поліції. Гаудет переховував-
ся протягом двох днів у залісненій околиці стейту Ню 
Мексіио, 

АСТРОНАВТИ НА КОСМРППИ Л Я Б О Р А Т О Р І І 
„ОКАЙДЕБ" продовжують виконувати запляяовані дос-
лідй. У вівторок, 21-го серпня, астронавти робили фото-
графії поверхні Сонця, в атмосфері якого зауважили по-
вітряву „бульку". Космічні науковці твердять, що ця 
„булька," була спричинена вибухом на Сойці та що фото-
знімкя, з неї повинні допомогти в розв'язанні багато пи-
тань про будову Сонця. 

ТИМЧАСОВИЙ УРЯД АРГЕНТИНИ заборонив чу-
жоземвям пресовим агенціям передавати аргентинським 
газетам новини про події в Аргентині. Таким чином, ті 
газеті , ямі з фінансових причин не мають широкої сітки 
власних кореспондентів, яка охоплювала б цілу країну, 
будуть змушені діставати новини про Аргентину тільки 
від урядової пресової агенції, яка є під контролею прн-
хильннків колишнього диктатора Хуана Перона, канди-
дата на пост президента країни. Вибори мають відбутися 
23-го вересня ц. р. 

дааВКАНСЬКПИ УРЯД сповістив, що в понеділок, 
20-го серпня, полшДйні чинники заарештували двох фіе-
нів так званої Революційної Армії Народу, які в травні 
ц. р. брали участь в схопленні американського генераль-
ного консула після того," як мехіканськнй уряд звільнив з 
ув'язнення ЗО .^політичних" в'язнів та заплатив терорнс-
там викуп у сумі 80,000 долярів. 

ПРИЗНАЧЕННЯ В ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ СУД-
Д Е Ю АДВОКАТА, члена німецької комуністичної партії, 
викликало занепокоєння тенденціями всередині правля-
чої Німецької Соціял-демократичної Партії. У зв'язку з 
назначеяням Фолкера Ґетца виринуло питання, як далеко 
вліво спрямують німецьких СОЦІАЛІСТІВ крайні елементи в 
партії. Віллі Брандт заявив, що ніхто в партії не може 
мати такого впливу, щоб перетворити ії у догідне для ко-
мунісгів знаряддя. Згідно із зобов'язуючими у Західній 
Німеччині напрямними, ані праві, ні ліві радикальні еле-
менти не можуть займати відповідальних державних по-
зиції в Німеччині. Справу призначення Ґетца вирішува-
тнме фіодеральннй уряд. 

УРЯД ЗСА ПЛЯНУЄ ВСТАНОВИТИ ДИПЛОМА-
ТИЧШ ВІДНОСИНИ ІЗ СХІДНЬОЮ Німеччиною. З ці-
єю метою туди вже виїхала спеціяльна комісія Держав-
ного департамеїлу, щоб на місці обговорити з східньоні-
мецькими чинниками проблеми, зв'язані з встановленням 
у Східньому Берліні американського представництва. 

В ГРЕЦН ЗВІЛЬНЕНО З УВ'ЯЗНЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ 
З АМРСВСПЄЮ СОТШ політичних в'язнів. Серед вже 
звільнених є також Алексаядер Панаґуліс, який в 1968 
році намагався вбити теперішнього президента Греції. 
Думки СвЮвД грецьких політичних опозиційних лідерів 
щодо нової політики режиму поділені Деякі вважають, 
що Греція в на шляху до демократизації, інші перестері-
гають греків перед можливими „несподіванками" з боку 
теперішнього уряду і закликають не випускати з уваги 
через амнестію важливіших питань, що стосуються май-
бутяьої Греції. 

ІРЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АРМІЯ ПО-
СИЛІїЛА терористичну лротпбритійську активність. З пД-
сю метою члени цієї підпільної організації викориетову-
ють пошту, надсилаючи в різного типу посилках вибухові 
ШлврЬит. Цілий ряд того роду посилок знайдено на те-
реві Лондону та інших міст Велико! Британії. 

ПРЕЗИДЕНТ НЖОН НАТАВРОВУЄ 
СВОЇХ КРИТИКІВ - НЕ ДУМАЄ 

РЕЗИШУВАТИ 
Сан Клементе, Каліфорнія. 

— Під час пресової конфере-
нції в середу, 22-го серпня, 
президент Ніксон натаврував 
тих його критиків, які, на 
думку Президента, стараю-
ться вживати Вотергейтську 
аферу, щоб перешкодити йо-
му у виконанні його обов'яз-
ків і планів. Президент Нік-
сон також заявив, що він нї-
коли не думав і далі не ду-
має про резиґнацію та що 
плянує протягом решти йо-
го каденції присвятити свою 
увагу пекучим справам кра-
їни. Він також сказав, що 
має повне довір'я до віцепре-
зидевт Еґню та що погоджу-
ється з твердженням Віце-
президента, що закиди про 
одержання хабарів Віцепре-
зндентом повинні бути роз-
глянені федеральною лавою 
присяжних, а преса не по-
винна переймати на с е б е 
повновластей суду. 

Під час майже одногоднн-
ної пресової конференції, 
президент Ніксон дав відпд-
відь на всі питання, які ко-
респондентн ставили йому в 
справі Вотергейтської афери. 
Він також повідомив про ре-
знгнацію Вільяма Роджерса 
з посту державного секрета-
ря та заявив, що на цей 
пост він найменував Генрі 
Кіссінджера. Президент Нік-
сон заявив, що він не може 
погодитися на передавня та-
емних магиетофониих запн-
сів спеціяльному прокурато-
рові ані сенатській комісії, 
яка розглядав Вотерґейтсь-
!гу аферу, бо таке передання 
порушило б принцип конфІ-
денційности, тобто, якщо 
Президент був би змушений 
передати ці записи, то тоді 
ніякий майбутній президент, 
ні його дорадники, ні пред-
ставннки інших держав не 
моглиб мати запевнення, що 
їх розмови та важливі таєм-
ні наради не стануть публіч-
ними. Але президент Ніксон 
також заявив, що в цій спра-

він під чиниться ,,дефіяі-ві 
тивному рішенні'' 
го Суду ЗСА. 

Найвище" 

В. РОДЖЕРС ЗРЕЗИГНУВАВ, 
КІССШДЖЕР ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ПОСТ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗСА 
Вашингтон. - 3 датою 3-Президент сказав, що, на 

його думку, колишній -геиа-
ральний прокуратор Джс^І1 4 1 в е Р е с н я новим американ-
Мічелл повинен був з влаЄ-! ським державним секретарем 
ної ІНІЦІАТИВИ повідомити Щ- s стане дотеперішній архітект 
го про спроби затаювання американської зовнішньої 
Вотергейтської афери, а age політики, спеціальний полі-
чекати, щоб Президент й с ^ І „ р , „ „ й дорадник президента 
запитав. У своїм свідчеяііїніксона - Генрі А. Кіссін-
перед сенатською комісіє^ і д ж е р . від довшого часу кру-
Мічелл був заявив, що він 
сказав би Президентові всю 
правду про Вотерґейт, якщо 
б Президент його запитав, 
але не зробив цього сам, бо 
боявся, що реакція Прези-
дента була б дуже гостре., 

жляли у Вашингтоні вістки 
на цю тему, але щойно на 

ксона і спосіб, з яким він по-
чав цю політику реалізува-
ти, покликавши на свого спе-
ціяльного дорадника для по-
літичннх справ Генрі Кіссін-
джера. Фактичний стан був 
такни, що хоч В. Роджерс і 
був державним секретарем, 
відповідальним за американ-
ську зовнішню політику, то 
цієї політики він повністю не 
планував, ні її не переводив 

пресовій конференції у Сан (в життя. Роджерс очолював 
Клементе 22 серпня презн- j великий Державний депар-
дент Ніксон підтвердив, щсь тамент і координував його 
він ,,з жалем" прийняв до працю. Зовнішня політика 
відома резиґнацію Вільяма плянувалася і здійснювала-

тобто могла б пошкодитиЩ1 Роджерса з посади держав--ся в Білому Домі, в бюрах 
перевнборчій кампанії. І пого секретаря і призначив Генрі Кіссінджера і, очевид-

Президент Ніксон такозісіна його місце д-ра Генрі A.JHO, президента Ніксона. Це 
сказав, що коли всі факти і Хіссінджера, який, очевидно, - безперечно створювало для 
про Вотерґейт будуть вияс- мусить бути ще затвердже- і самого Роджерса досить де-
нені, то він певний, що ПОИ ний Сенатом. Загально па- лікатну ситуацію, бо часто 
кажеться, що його колишні я ус переконання, що з за-Івін навіть не був інформова-
дорадиики Г. Р. ГальдемаНЇ твердженням Кіссінджера' кий про такі чи інші полі-
Джон Д . Ерліхман цілком і Сенатом не буде особливих Тичні потягнений і мусів о-
не були причетні до cnpq6! труднощів, хоч всякі неспо- і держувати потрібні інформа-

ції від Кіссінджера. Цьому 
дав був у свій час дуже дра-
стпчний вислів сенатор Стю-
арт Саймінгтон, окреслюючи 

22 травня відбулася в Києві знову, 
як і минулими роками, маніфестація 

біля пам'ятника Т. Шевченка 

затаювати Вотергейтську В- діванюі можливі 
феру. ;Т Вільям П. Роджерс nepe– 

Презндент Ніксон запере- брав обов'азки державного 
чнв ще раз твердження Джр-! секретаря з приходом до вла-
на Діна, колишнього свояеіди президента Ніксона і є J Кіссінджера як „фактичного 
правного дорадника, який 1 фактично останнім з членів державного секретаря, яко-
перед сенатською комісією j першого кабінету президен-
тверднв, що Президент хотів ' та Ніксона, покликаного на 
помилувати'деяких із влоЩ і початку 1969 року. Позиція 
ників до головної Демократ В. Роджерса від самого по-

Ню Порк. (Пресова служ 
ба ЗЯ УГВР). - 3 достовір 
них джерел одержано ін 
формації, що в дні 22 травн: 
цього року відбулася в Кис 
ві біля пам'ятника Т. Шев 
ченкові демонстрація длі 
вшанування пам'яті Т. Шев 
ченка в роковини перенесен 
ня ного тіла з Петербургу ді 
Канева. Як і минулими ро 
камн, біля пам'ятника збн 
ралнея гуртами українці ге 
ловно молодь, дехто клаї 
цвіти й вінки під пам'ятнії 
ком. співали ..Заповіт" й ін 
ші пісні. Міліція розганял 
людей, але нікого не арешту 
вала. Офіцери КГБ в цивіль 
них одягах стояли поблнз; 
пам'ятника й фотографува 

чи тих, хто складав вінки. 
Водночас із цим одержано 

; Одеси інформаї'ію, ЩО В 
:вітні ц. р. був виключений 
. комуністичної партії і 38І-
іьнений з праці відповідаль-
іий секретар обласної ГВЗЄ-
и ,,Чорноморська комуна", 
фгану Одеського сільСЬКір-
-о обкому КПУ та обласної 
ільської ради депутатів'тру-
,яиигх Во^тоднмир Крйжаяі-
ськнй. Внюпочоно його з 
арті: за знайомство ^ ДРУ-
:нною Свят-хлава Кара89Н-
ького мікробіологом ЙР-
'.сю Строкатою, засуджаноіб 
і травні 1952 p. BB 4;р0КИ 
в'язнення і засуджеирки -В 

Ідесі Олексою Притивион) 
і Олександром Різниковим 
"а іншими. 

Переговори Західньої Німеччини 
з сателіти і ми державами під знаком 

серйозної кризи 

тичнрі квартири та що 
Президент розглядав можли-
вість збирання грошей для 
цих арештованих вломншов, 
як заплату за мовчанку. 

Відповідаючи на запит, чо-
му він у липні 1972- го року 
не за реагував на пересторог 
гу діючого директора Еф-Біг 
Ай Патрнка Грея про enpo– 
би деяких людей перешко-
джати в розсліджуваяні Во-
терґейту, президент Ніксон 
сказав, що він тоді наказав 
Ґрейові продовжувати точ-
не слідчення та що він, тоб-
то Президент, думав, що 
Ґрей говорив про працівнн-
ків Сі-Ай-Ей, а не про чле-
нів персоналу Білого Дому. 

Президент кілька разів 
сказав, що Джон Дін фаль-
шиво інформував його про 
Вотергейтську справу, та що 
навіть в березні ц.р. Дін за-
певняв його, що ніхто з Бі-
лого Дому не був заміша-
ний в спробах затаювання 
Вотергейтської афери. 

чатку була досить особлива, 
враховуючи особисте заці-
кавлення зовнішньою полі-
тнкою самого президента Ні-

му тільки бракус титулу" і 
називаючи Роджерса „посмі-
ховіпцем коктейлевих кіл" 
Вяшннгтону. Добре поінфор-
мовані кола звертають увагу 
на те, що Роджерс приватно 
давав вислів своєму незадсн 

(Зякінчений іш стор 3-ій) 

У Вашингтоні створено дорадчий комітет 
для реформи міжнародної монетарної 

системи.. ^ -Гі ̂  t, 
Вашингтон. — Секретар - президента Ніксона в 1970-

скарбниці ЗСА Джордж П. 1971 роках. Крім назваянх 
Шулц найменував у середу ^0 к о м і т е т У У 8 ^ 0 щ е о д и " 

' - і надцять провідних амери-
22 серпня трьох кол. секрета. к а и с ь к и х ф і н а я с и с т і В і Зде-
рів скарбниці та одинадцять більшого банкірів. Започат-
інших осіб до складу нового ковано реформу міжнарод-
урядового комітету для ре-
форми міжнародної монетар 

ної монетарної системи вже 
минулими місяцями й вона 

ної системи. Увійшли в складі увійшла тепер в стадію свого 
цього комітету: Генрі Г. j завершування й новопокли-
Фовлер, секретар скарбниці і канни комітет має допомог-
в 1965-1968 pp. за президента 
Джонсона, Даґлес Діллон -
секретар в 1961-1965 pp. за 

ти в її реалізації. Водночас 
із цим секретар скарбниці 
Дж. П. Шульц заприсягнув 

президентів Кеннеді і Джон- чотирьох репрезентантів 
сона та Джон Коннелі, що j ЗСЛ. призначених до міжна-
був .секретарем скарбниці за родних банків розвитку. 

ПОЧАВСЯ ДРУК ВЕЛИКОГО ЗБІРНИКА ПРО Д-РА ЛУКУ МИІПУГУ, ЙОГО 
ЖИТТЯ І ТВОРЧЮТЬ 

Джерзі Ситі. — У четвер, 
23-го серпня, тут на книж-
ковій пресі в-ва „Свобода" 
почався друк великого збір-
ника: „ЛУКА МИШУГА" із 
матеріяламн про життя та 
творчість цього о д и ого з 
найвидатнішвх діячів Аме-
риканської України, довго-
літнього головного редакто-
ра „Свободи", колишнього 
активного учасника україн-
ськнх визвольних змагань 
та голови Місії Уряду За-
хідньої Української Народ-
ної Речцгубліхи у Вашингто-
ні. Збірник мас 360 сторінок 
друку в тому біля 50 ілюс-
трацій та, крім передмови 
довголітнього п р и ятеля і 
співпрацівника д-ра Мишу-
ги та виконавця його остан-
ньої волі Романа Слободя-
на і короткої біографії д-ра 
Мишугн, складається з чо-
тирьох головних частин: 1. 
Мншуга про себе, 2. Силь-
ветка д-ра Мишугн — інші 
про нього, 3. Із творчости 
д-ра Луки Мшпути та 4. д-р 
Лука Мншуга про Украіясь-
кий Народний Союз. У пер-
шій частині поміщені авто-
біографічні праці д-ра Мн-
шуги: „Під опікою мого 
стрия", „На Волині" ft „Спо-
гад декадента". У другій 
частині в статті А. Драгаяа: 
„СильветкА д-ра Луки Мп-
шуги", Дмитра Галичина: 
„На прощання", д-ра Воло-
димира Трембіцького: „Д-р 
Лука Мншуга — представ-
ник Галицької Держави у 
Вашингтоні", д-ра Володн-
мира Душника: „Д-р Лука 
Мншуга і українська внзво-
льна справа в Америці", 
Клареяса А. Меюгінга: „Моє 

знайомство з д-ром Мишу-
гою" та яроф. Романа При-
даткевича: ,Л-р Лука Ми-
шуга і українська музика в 
Америці". У третій частині 
із творчости д-ра Луки Мн-
шугя надруковано вперше 
тексти його промов „В обо-
роні Рідного Краю", . 3 ли-
стопадові Роковини", „в р о 
ковини Злуки Українських 
Земель", „У Шевченкові Ро-
ковини" та з інших нагод, 
разом усіх тексти 24 промов. 
В останній частині над руко-
вано характеристичні ко-
ментарі д-ра Луки Мишугн 
про УНСоюз: „Батько", ,,І-
дея чи биЗнес", „Власні си-
ли у практиці", „Можна 
виправдати", „Плоди влас-
них зусиль", „Скріпим себе 
самих", „УНС", „Наша опо-
ра", „За тісніший зв'язок з 
Канадою' 'та ін. Книжка ма-
тиме стандартний книжко-
вий формат, друкується на 
першоя кісному папері та ма-
тиме тверду обкладинку. 
Зредагував Збірник А. Дра-
ган, літературна редакція — 
Вячеслав Давидеяко, мисте-
ке оформлення — Богдан 
Титла. Появлясться ця кни-
га саме у 80-річчя „Свобо-
ди", найвидатнішим редак-
тором якої був д-р Лука 
Мншуга, та у 40-річчя пе-
редачі йому відповідальнос-
тн за „Свободу" в 1933-му 
році 

Не зважаючи на загальне 
подорожіння та великі кош-
ти друку, книжка у перед-
платі коштує десять долярів 
а весь прибуток з неї, разом 
з деякими іншими фондами, 
дотаціями І пожертвами, ста-
новитиме Фундацію ім. д-ра 

Бонн. — Політичне від-
пруження в Бвропі НЄСПОДІ-
вано найшлося під серйоз-
ною загрозою. Труднощі ви-
явнлнея у зв'язку з nepero– 
ворамн між Західньою Ні-
меччиною та совстськими са-
телітними державами: Бол-
гарісю, Чехо-Словаччнною 
та Угорщиною, коли прий-
шло до уточнення питання 
позиції Західнього Берліну. 
Західня Німеччина вимагає 
визнання за собою права ре-
презентуватн Західній Бер-
лін у всіх аспектах, на що 
не хочуть погодитися СОВСТ-
ські сателіти. В обличчі 
спротиву предстаиннків Бол-
гарії, Чехо-Словаччинн та 
Угорщини в цьому питанні, 
уряд Західньоі Німеччини 
зайняв стосовно „тверду лі-
нію", видвнгаючи можлн-
вість відкликання поїздки 
канцлера Віллі Брандта та 
західньо-німецького міністра 
закордонних справ Західньоі 
Німеччини Вальтера Шеля 
до Чехо-Словаччинн 5 ве-
ресня, якщо це питання не 
буде розв'язане по думці ви-
мог Західньоі Німеччини. Як 
відомо, з цих "міркувань бу-
ли перервані переговори між 
Німеччиною та Угорщиною 
ще 16 серпня, а тепер німе-
цькнй міністер закордонних 
справ Німеччини Шель поін-
формував про відкладення 
своєї поїздки до Болгарії, що 
мала відбутися з кінцем cep– 
пня. Як виглядає, ціла проб-
лема зводиться до інтерпре-
тації договорення між захід-
німи державами та СССР в 
справі Берліну з 1971 року, 
на основі якого західньоні-
моцькнй уряд мас право рр-

презентуватн ,,мешкан ц і В 
Західнього Берліну'Ч.QraHpv 
вище Бонну с таке, що того 
роду репрезентація поширю^ 
сться на весь ком п л ' е к с 
справ, зокрема, коли йДеть-
ся на репрезентацію ycta– 
нов, корпорацій і т. п„ які 
діють в Захід ньому Взрлі-
ні, тобто т. зв. юридичних 
осіб, що як твердять захід-
ньонімецький уряд є в KOM;– 
петенції кожного консуляр^ 
ного представництва. Того 
роду права щодо Західнього 
Берліну західньояімецьхяй 
уряд хоче забезпечити за, 
своїми консулятами у care– 
літніх державазе,' т "'- .J 

Покищо не з'ясоване ста-
новище в цій справі зах4д-
ніх держав а коли йдеться 
про совєтську сторону,'чв 
речник совєтського . уряду 
вже заявив, що позиція Чет 
хо-Словаччинн, Болгарії Л а 
Угорщини щодо Західнього 
Берліну правильна І що у-
ряди тих держав не можуть 
йти на ніякі поступки; БоНг 
нові. Більше того, цей же 
совстський речник звивав, 
коментуючи німецько-чехО-
словацькин проект договору 
з червня 1973 p., що на його 
думку „товариші в Празі 
правдоподібно діяла, надто 
поспішно і надто далеко по-
ступилися західній німцям в 
червні . . . Не ІСНУЄ МОЖЛН-
вість, щоб вони в цьому ЇІЙ-
танні тепер поступнлЦся 
Боннові". ' :v 

У зв'язку з труднощами, 
які виринули на відтинку 
переговорів Західньоі Німеч-
чини з Болгарією, Угорщдь 
ною та Чехо-Словаччиною, 
ґЯгшінгвння на crop. 3-ій) 

^к(ша^Ь^І?^нтІнЩгашь 

jAtybiCi'tr.bHtcticjiig . 

Фотокопія (поменшена) збірника „Лука Мтпуга". 

'Камбоджа апелює до ЗСА про допомогу 
Вашингтон. У зв'язку зі продовжувати боротьбу.,а КО-

црнпинеяням американсько.. муністнчною агресією і'ситу. 
го бомбардування в Камбо- j а ц і я в к Р а ї н і н е в аж так тра^ 

1 гічна. як це може Ь зовні дж. і безпосередньою загро. в н д а в а т н с я . Шяцях „ ^ 
зою для національного уря- , евакуації теперішнього ypA– 
ду Камбоджі з боку комутіі- j ду немає. „Ми приготовані 
стів, уряд Камбоджі звернув, j боротися з метою відновити 
ся з прямим апелем до всьо-j мир в Камбоджі, або .ариг 
го населення ЗСА, а також 1 нанмні досягнути замирення 
до всіх конгресменів та сена- j з допомогою переговорів'^ - -
торів, закликаючи американ-1 заявив амбасадор, відзначна. 
ців дотриматися ,.морально- J ши одночасно, що дотеперіш-
го зобов'язання" і допомогти ні переговори до НІЧОГО кон-
Камбоджі зберегти незалеж-J кретного не привели. Пред-
ність. Про текст такого звер- j ставпнк Державного депар-
нення поінформував на пре- таменту Чарлс В. Врей лоін-
совій конференції камбодж-1 формував з приводу виступу 
ськнй амбасадор Ум Сім. я- j камбоджського амбасадора, 
кий від себе особисто також що Уряд ЗСА плянує' далі 
заапелювна про допомогу і давати військову, економіч-
для ,,малої країни, яка пов'я-І ну і політичну ДОПОМОГУ 
зала з вами свою судьбу".; Камбоджі, а також „всяку 
Амбасадор Сім заявив, що в 1 іншу підтримку в рямках 33-
його опінії прітнкення аме- кону". 
риканської військової допо- За найновішими ПОВІДОМ' 
могн для Камбоджі можна j леннями з Камбоджі, снтуа-
розцінювати як ..продаж Іпія там погіршується, бо ко-
Камбоджі" Америкою. Згід-' муністичні повстанські час-
но з заявою амбасадора Сі-1тини в різігах місцях розпо-
ма, Камбоджа потребує мак- чали наступальні .операції. 

Луки Мишугн, з якої приз-
начатнметься — в порозу-
мінні із Спілками Українсь-
ких Журналістів Америки і 
Канади — щорічні нагороди 
за найкращі досягнення в 

українській журналістиці і 
публіцистиці. Передбачаєть-
ся, що книжка буде готова 
за яких чотири і тижні і її 
можна замовляти вже тепер 
у в-ві „Свобода". 

симальної військової, еконо 
нічної і політичної ДОПОМО-
ги. Упадок Камбоджі, як 
справді незалежної держави, 
матиме далекосягннй відго-
мін в цілій Південносхідній 
Азії. Уряд Камбоджі під 
проводом Лон Нола плянує1 столиці. 

Бої ведуться в ОКОЛИЦЯХ СТО. 
иці. на віддалі яках Десята 

миль від міста. Військові ек-
сперти не вірять, а^о урядо-
вим військам пОщаститі 
здержати наступ комуністйз 
і не допустити до захоплевая 
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Західньоі Німеччини а ІЩ ФХфЯфШт ^ А Ф Америки 
в 1973 р. договорів з диктаторові Срн^ьхог0 Союзу Лео-
нідои Брежнєвим ,зідляга" у взаєминах між кашталіствч-
ним Заходом і тоталітврнсоО JCOCKBOJO особливої реакдії 
в західньому світі не викликала. (В політичних колах ЗСА 
й Західньоі Німеччини і в ввЙрсхвІА' ЬпіяіІ Ця відлига" була 
прийнята подекуди із. вдоабж^ям,іяк захіатчевия холод-
ної війни й можливість співіснування між державами з 
різним суспільно-політичним укл^дом^ Тільки дуже неба-
гато політиків і публіцистів висловило з цього приводу 
побоювання, що ця „віДлйГа" буде використана московеь-
ким партійним режимом виключно в інтересах Соастського 
наступу на вільний світ. 

Найсильніший голос протесту і перестороги проти пак-
тування і співпраці з московським антинародним і тоталі-
тарним режимом пролунав із самого ж таки Совстського 
Союзу, з рядів борців за людські прали, і свободу слова і 
думки. 

Молодий, але вже ВИДАТНИЙ російський письменник 
Владімір Максімов, виключений недавно із Союзу Пнсь-
менників СССР, виступив у своєму відкритому листі до за-
хідньонімецького письменника if лавреата нагороди Нобе-
ля Гайнріха Белля з гострик обвинуваченням на адресу 
західньонімецького канцлера'Віллі Врандта, стверджуючи, 
що він своєю політикою замирення ІЗ кремлівським режн-
МОМ Веде ВІЛЬНИЙ СВІТ ДО НОВОГО „МКШХЄНу", ТОбТО ПОВТО-
рення того, що зробив Птлер після договору в Мюнхені 
1938 року, окупувавши Чехо-Словаччнну і згодом напав-
ши на Польщу, Бельгію, Голландію, Францію Й інші дер-
жави Европи. „Тільки Господь звав, — заявив у своєму 
листі В. Максімов, -у яку'пДну крови ми готуємося запла-
титн за диявольську гру тупоголових дурнів сучасної дн-
пломатії". Ще ствердив М^нсімов у своєму листі, що крем-
лівський режим використовує замирення Із Заходом для 
ВСЄ МІЦНІШОГО ІгрИДушеНЙЯ ВИЯВІВ НарОДЯОІ 1 ЛЮДСЬКОЇ CBO-
боди в самому Совєтськрму Союзі і до все запеклішої бо-
ротьби із західніми впливами серед совстського суслільс-
тва. 

З подібною пересторогою виступив недавно також го-
лова Комітету людських прав в СССР ахад. А. Сахаров під 
час пресової конференції у Москві. Він заявив, що техно-
лопчна підтримка Заходу і зокрема ЗСА для Совстського 
Союзу допоможе кремлівському режимові перетривати й 
перемогти економічні труднощі і сконцентрувати всі свої 
зусилля на скріпленні совєтської воєнної могутности. У 
внеліді світ опиниться в безборонному становищі супроти 
совєтської безоглядної машини і встановлені між Заходом 
і СССР тісніші взаємини приведуть до відокремлення 
СССР в країну цілком ізольовану від світу і будь - яких 
сторонніх впливів. „Не можна ж жити, — заявив А. Са-
харов, — у близькому сусідстві 3 таким Сусідом, зокрема 
із тим, що озброєний по самі зубн". 

Перестороги совєтськях дисидентів проти кантування 
з московським дияволом1 дуже конкретні ft виразні. Проте, 
великих надій на те, що вони будуть ОЯслухоні і взяті до 
уваги провідниками вільного світу — немає. 

Дорога в іійс^дй9 

В СССР багАто говориться opt (.комуністичну мораль" 
і про те. як за час ісяуваявд^сса^тськрі системи ця мораль 
стала нормальним ЖШ(ш^Шщфп О̂ОВСТСЬКОІ людини' ' 
і „вищого типу шізадбатл.,ЩшіЯ;-^, совстського народу". 
Практика, однак, покаДу^,:іцО.'не ^зважаючи на всі на-
магання компартії і совєтСІЛогС уряду, СССР не звільнився 
від правопорушень І зЛойжйяайьі Які В-багатьох випадках 
значно перевищують -,,гїйЦгу? 'капіталістичну систему. 

Справа в тому, що прі^бпоруїігування 1 зловживання в 
СССР, зокрема на відтявиу тї'В^еоціяЛстачної власности, 
достосовані до спещзфічшія підсовстс-квх умов. Особлн-
вою їх прикметою є иуссиміЛьне використовування ма-
сігвної совєтської бюрократичВбІ иаиіийп, для якої яайва-
жлнвішнм елементом є не людйзяц а таки чи інша резолю-
ція, формально виготовлене ззІДомлеянл, „указ" вшцепо-
огавлених установ. Знаючи про таке язетавлення совєтсь-
кої бюрократії до життя; совєтеьхі -громадяни стараються 
максимально цей момент використати для власної корнети. 

„Радянська Україна" і І б серпня опублікувала інфор-
мацію про одну судову розправу під наголовком „Дорога 
в нікуди". Ця інформація' t клясичянм прикладом не тіль-
ки загнивання совстської -cistCtelntl.i' зайику почуття гро-
мадськоі відповідальвостії, але' й1 "ярнняадом бездарности 
совєтської бюрократичної Машйнн. Судова справа crocy– 
ється будівництва й ексфгуатації автомобільних доріг Теті-
ЇВОЬКОІЧ) району Київської областн. Згаданий район роками 
належав до „передових", його керівники були премійовані, 
про них писали в газетах. Обласна контроля завжди під-
тверджувала правильність їхнього звітування. 

Того роду „окозамилювання", типове для совєтської 
дійсности. коштувало державі Десятки а сотні тисяч руб-
лів, виплачених різним „підприємцям". Районові керів-
ники систематично виготовляли фіктивні акти, фальшува-
ли звіти. Відповідальні обласні ревізори „приймали" за 
звітами і „завіряли печатками" нові Дороги, „які не буду-
валися і не побудовані й на сьогоднішній день". Один з 
таких ревізорів заявив, що „мені показали якусь дорогу, 
а виявляється, то була зовсім Шша". А „липових актів", 
пише газета, було чимало, tx всі підписували, „не переві-
ряючи, не виїжджаючи на місце'. В. Ф. Мельник, правда, 
порадив поставити на неіснуючій дорозі відповідний до-
рожній знак", що, очевидно, ft зроблено. 

Ця інформація ае яотребус окремого коментаря. Не 
ТІЛЬКИ для керівників згаданого району, а й для всієї со-
встської системи після 50ч)Х років існування простягну-
лася „дорога в вікудн". ; 

п WltiHl 

Жидівський Конгрес засуджує 
переслідування ізраїльських спортозцгв 

в Москві 
Ню Порк. — У зв'язку З 

ворожим наставленням моск-
внчів до ізраїльських cnop– 
П)вців. а також потурбувИВ' 
НЯМ ТИХ совстських жидів, 
які виявили свої симпатії, до 
ізраїльських змагуніВ на У-
иіверсіяді-73. Американський 
Жидівський Конгрес видав 
заяву, в якій засудив Твку 
поведінку, вимагаючи одяр-
часяо від Олімпійського ко-

мітету ЗСА. щоб він відмо-
вився підтримати заходи від-
буватн чергові олімпійські 
змагання в Москві. Конгрес 
звернувся також з апелем до 
американських змагунів, щоб 
вони відмовилися на знак 
протесту брати участь у 
спортовнх змаганнях в Со-
встськоиу Союзі. У ПОВІДОМ-
ленні Йоягресу говориться, 
що події в Москві виявили 
„роеШськЯЙ антисемітизм". 

Кооть MewtbHXK 

ЧИ МИ СПРАВДІ ДУМАЄМО 
ПРО молодь? 

(Перед Другим СКВУ; зокрема на рІдиостиАлгьиі теми) 
(1) 

У рамах Першого С?КВУ 
(листопад 1867, Ню Иорк) 
відбулася Світова BBXOBBO– 
Освітня Сесія (СВОЄ), та я-
кій запропоновано проект У-
краДвськоІ Виховної Систе-
ми, опрацьовавнй протягом 
довгих років Комісією УВС 
(Торонто) під проводом сл. 
д. проф. 3. Зеленоах), дроф. 
В. Жарського та сл. л. д.-ні 
К Паліїв. 

Не буду подавати перебігу 
праць СВОС, її позицій та рі-
шеиля, дише хочу оригада-
ти деякі ствердження та по-
стааовв СВОС ,які були при-
свячені вашому рідношкіль-
нлцтву. 

СВОС ствердив, що справа 
виховання української моло-
ді а ділепорі вимагав не тіль-
кн устійнення виховної СНС-
теми ,але теж її матеріяльио-
го забезпечення широкими 
колами громадянства, серед 
якого рідиошкільна ідея вя-
магає належної оопулярвва-
ції. Стверджено потребу РІД-
ношкільного фонду, сперто-
го на чисельному членстві в 
Т-вах Рідна Школа, які до-
цільво організуватв в усіх 
країнах поселення, з компе-
текціямк педагогічного та 
адміністрапДйного порядку. 

Вся рідіюшкільна робота 
має відбуватися в системі 
Координаційного Виховво-
Освігиього Центру СКВУ. 

Члени дискусійної лавн С-
ВОС „Наука і Виховання" 
підкреслювали потребу но-
ввх програм, нових підруч-
ННКІВ, ЯКІ МУСЯТЬ буТИ ДОСТС-
совані своїм змістом і фор-
мою до нових обставив жит-
тя. 

СВОС у своїх заключних 
постановах так визначив вн-
ховний ідеал українця в дія-
спорі: українець в діаспорі 
— це повноцінний громадя-
ннн свосї країни, пов'язаний 
із українським народом вуз-
ламн української мови і 
культуря, його особовість 
позначається христвяисько-
етнчяжми вартостями і твор-
чою дією для Укреши. 

Мп на порозі Другого СК-
ВУ (листопад 1973, Торон-
то). Ми вже маємо його про-
граму праці. Припускається, 
що це буде копія Першого 
СКВУ. Запевню є ть с я, що 
Другий пройде з повним ус-
шхом. 

Перед самим Коигре сом 
відбудуться світові з'їзди ДО-
сятьох чи більшого числа у-
країнських організацій. В 
програмі самого Конгресу 
буде дві програмові доповіді 
ва пленарних сесіях, і по ко-
жній з них будуть лрацюва-
ги окремі студійні семінари. 

Після першої програмової 
доповіді „Положення а Ук-
pahd і завдання української 
національної спільноти у ві-
льному світі", буде працю-
ватн шість студійних семіна-
рів. Між цими останніми, 
крім одного .зовнішнього", 
не багато говорвться про 
властиві завдання вищої емі-
грації. Еміграції політичної! 
„Оборона прав людини в У-
країні на форумах міжнаро-
дних організапій" — це ве-

дика справа, але це лише 
робота „зовнішнього крила" 
нашої еміграції Під ча̂ с 
Другого пленуму Коигразу 
буде програмова ді 
,,Методп зберенсецнл ук) 
Інської національної су 
станції і ррз?игрк( Культур? 
но-суешльного життя укра-
інців в країнах їхнього noce– 
лення". По тій доповіді ти-
кож ларацюватимуть студій-
ш семінари. їх тематика різ-
иа і цікава. Одшік, там не 
можна знайти хоч одної дс-
лоліді, яка трактувала б 
більш ділово програмову по-
ставу ,,збережеивя уврдінсь 
кої субстанціГ'. Самими ме-
тодамн й проблемами, які 
гарні вони не були б, нашої 
молоді не збережемо! Бо, га-
даю, що про нашу молодь 
тут нарешті мова! 'Чи ту роз-
в'язку мают^ вам дати резо-
люції, які зрештою не ма-
іоть сили зобов'язуючої? Чи 
може нам треба ждати, що 
сам Секретаріят СКВУ роз-
в'яже всі ці справи й все на-
ладвиє?! 

Бо один із вайважливЬ 
ших фронтів посередньо! до-
помоги Україні збоку вашої 
еміграції — це фронт бо-
ротьбн за душу української 
молоді тут, на чужині. Це 
-т- боротьба за Наше майбут-
нс, за нашу зміну варти. 

Я ве хочу широко розпн-
оуватнея на ці теми, а хочу 
подати лите окремі думки, 
ствердження, інформації та 
потреби нашого шкільшщ-
тва в країнах нашого noce– 
леяня. 

В тій боротьбі - в ЇЇ пер-
шій лінії стоять усі пмтгі 
школи українознавства в у-
сіх країнах поселення. Ті 
школи виконають своє зав-
дання, коли наші батьки, на-
ше суспільство, а зокрема 
наші провідні верстви подба-
ЮТЬ п р о ТЄ, щ о б у ТИХ ШКО-
лах були українські дітн І Як 
же ж є на ділі? . . 

Перша, передшхільаа й 
незаступва фаза україно-
звавства для дитини - це 
українська хата, Оатькс-ма-
ти, це її дальша родина. По-
скільки вони всі, в батьки в 
першій мірі, з упертою ПОС-
лідовністю переводитимуть 
цю фазу в життя, почннаю-
чи від кемовлячнх років ДН-
ТННН, ОТЖе — б у д у т ь ГОВО-
рвти до своїх Дітей по-укра-
ІИському, з хаті відзначати-
муть традиційні свята, ходя-
тИмуть з дітьми до українсь-
ких церков та задовизоватн' 
муть полиці своїх хат yxpa– 
шськими книжками та газе-
тамн, - дитина, яка вийде 
з такої хати й піде до шко-
лн українознавства, буде ук-
раїнцем. Це добре розуміли 
наші перші емігранти, зок-
рема в ЗСА, які вже 50, а то 
Й 80 років тому будували 
українські церкви, народні 
доми та організували наші 
школи з дякозчителяїш в 
проводі. 

Друга, завершальна, фа-
за рідвошкільництва — це 
властиві школи у к р а І н о -
зяавства. В них українські 
вчителі виховують і вчать 

Степан Гела 

ЩЕ ОДНА К Н Я Ж А МОНЕТА 
св. ап. Андрій Первоаваиий, 
де ft помер мученичою смер-
тю між грецькими КОЛОНІС-
тамв. Там був на засланні 

Кілька років тому в укра-
Інській пресі повідомляли, 
що в селі Заріччя, в півдек-
ній Київщині, на місці кня-
жого города Новгороду Ма-
лого лід час розкопів apxeo– 
логн знайшли дві срібні мо-
нетн ки. Володимира Вели-
кого, два літописні „Володн-
мирові срібла". Нумізмати-
дослідннки устійвилн, що 
одна з них належить до пер-
ЇІХОІ ГруПН-еМІСІІ ВОЛОДНМИ-
розих срібних монет, які він 
карфувад у 988^1000 роках, а 
друга - до третьої карбова-
вої в 1000-10^ роках. 

Хочемо коротко розпозіс-
тв про іншу знахідку кня-
жої монети. 

Археологи, досліджуючи 
старий княжни город Kop– 
чев, якнй^тояв на місці ни-
нішвього міста Керч в Крн-
му, нак Керчинською nporo– 
кою, знайшли срібну моне-
ту Олега-Михаііла Святосла-
вича князя тьмуторокансь-
кого. 

Тьмутороканське князівс-
тво лежало на нинішньому 
Таманському піво с т р о в і, 
вад Керченською протокою 
по другому боці протоки, на 
Кримському півострові, де 
нині стоїть місто Керч. Сто-
ляцею князівства був город 
Тьмуторокань. Тьмуторокан-
ська земля стала притулком 
для князів утікачів-ізгоїв. В 
ХП сторіччі Тьмуторокань, 
відрізана половцями від ук-
краіиських земель — вихо-
дить з кола українських 
князівств. 

Князь Олег-Михайло Свя-
тославич, внук Ярослава 
Мудрого, був войовничої, а 
може й крамольної вдачі, ав-
тор „Слова про похід Ігоря 
на половців" прозвав його 
Олегом Гореслалшчем. В pp. 
1073-1076 він княжив у Во-
лодвмирі Волинському, але 
звідтіля мусів тікати і 1077 
року з'явився в Тьмуторока-
ні, де княжив кілька років. 
За час свого князювання тут 
він карбував власні срібні 
монети, щоб замапіфестува-
тн існування Тьмуторокан-
ського князівства. 

У 1936 і 1964 pp. археоло-
гв переводили в місті Керчі 
розкопи й недалеко церкви 
св, Івана Предтечі відкрили 
останки городища княжого 
Корчена. 

Під час дослідів 1970 р. 
виявилося, що церква була 
побудована на початку X 
сторіччя, тобто ще перед 
офіційним охршценням Ру-
CH!-УкрвХнн 988 року. 

Немає нічого дивного, що 
на південних окраїнах Русн, 
далеко ще до її охрнщеввя 
були християнські храми. 
Там бо був брат св. Павла 

наших дітей українознавчих 
вредметів, а українське ду-
ховенство проповідус Слово 
Боже. І ця головна фаза на-
піого шкільництва може то-
ді лише бути далі веденою 
та поширюваною, поскільки 
українські батьки, повто-
рю:о, пошлють своїх дітей 
до тих шкіл і дадуть їм иа-
дежну моральну й матерія-
льну допомогу! 

(Закінгення буде) 

(90-100 р.) і теж помер му-
ченнчою смертю св. Климен-
тіЙ. І там проповідував „а-
постол слов'ян" св. Кирило, 
який 860 року знайшов мо-
щі св. Климентія. 

Крім встановлення дати 
побудування Церкви, apxeo– 
логи зробили to. є інше важ-
ливе відкриття. 
. Вздовж стін церкви ВІДКО-

пано старий цвинтар з кін-
цд ХІ сторіччя, гроби якого 
були звернені за приписами 
СхідньоІ Церкви головами 
покійників на захід, а нога-
ми на схід. 

В одному з них, що скла-
дався з великих кам'яних 
плит, угтавлених „на реб-
ро", знайдено два людські 
кістяки двох різних ПОХО-
вань. Спідній кістяк, старої 
жінки, похороненої очевидно 
скоріше, був пересунений в 
правий горішній кут гробу, 
так що ,можна було noxopo– 
нити другого покійника, чо-
ловіка 30-40 років. Уклад кі-
сток рук покійників вказує, 
що вони були похоронені за 
християнськими правилами 
із руками на грудях. 

Під час обережного зні-
мання верств землі з кістяка 
чоловіка на висоті правої 
груди покійника знайдено в 
землі завбільшки 19-20 мілі-
метрів (̂ 4 цаля) срібну мо-
нету. 

Нумізмати виявили, що це 
була власне одна з срібних 
монет кн. Олега-Миха й л а 
Святославнча, які вів кар-
бував у Тьмуторокані десь 
коло 1078р. 

Олегів срібняк — „срібло" 
має на аверсі — лицевому 
боці погруддя архангела 
Михайла з крилами і з сяй-
вом довкола головп, який в 
правій руці держи А ь жезло, 
а в лівій сферу — зображен-
ня земної кулі. По обох бо-
ках голови архангела ледве 
видко дві букви напису-ле-
ґеяди ,,М" і „X". Краєм мо-
нетн є перстень з опуклих 
крапок, який замикає рису-
нок срібняка. 

На реверсі — звороті мо-
НеТИ Є ЧОТИРИ рЯДКИ ПОШКО-
дженого староукраїнського 
напису: „Господи, поможи 
Михайлові!" Це — npoxaa– 
ня князя, звернене до його 
християнського патрона, св. 
Михайла, Досліди виявили, 
що під час карбування сріб-
няка на штанці-негативі, що 
з його допомогою карбовано 
монету, срібний кружок мо-
нетн пересунувся вниз і на 
ньому викарбувало тільки 
три долішні рядки легенди 
й частинно перстень крапок, 
який, замикав напис. 

Аналіза легенди вказує, 
що. Олег-Михайло при кар-
буванні своїх срібняків взо-
рувався на тогочасних ві-
зантійськнх монетах т. зв. 
„міліярнсах". 

Коли порівняємо Олегові 
монети з монетами Володи-
мнра Великого, Яросл а в а 
Мудрого й Святослава Ока-
янногр, то побачимо, що во-
ни нічим не оригінальні. 

Всі дослідники н а ш и х 
перших княжих монет етвер-
джують їх самобутність. Во-
(Закінчення на cTop– 3-ій) 

Лука ЛупДв 

З НОВИХ 
Микола Понеділок. РЯ-

ТУИТЕ МОЮ ДУШУ. Пс-
вість. Редакція і передмова: 
Юрій Клиновий. Обкладнн-
ка та ілюстрації: Едвард 
Козак-Еко. Видави и д т в о 
„Свобода'', Джерзі Ситі -
Ню Иорк, 1973,.ст. 503. ДРУ-
ковано 2,000 прим. 

Читач: Пишеш про найно-
вішу книжку Миколи Поне-
дДлка? Що ти можеш додати 
до тих всіх похвал, що їх 
уже понаписували Богдан 
Кравців на обкладинці цієї 
повісти М. Понеділка, Юрій 
Клиновий у передмові під 
заг. „Зигзагом угору" (стор. 
7-23) та Л. Нигрнцький в 
„Америці" (з 20 липня). 

Рецензент: Вони всього не 
написали. Виглядає навіть, 
що дехто з них недоговорює, 
коли згадує про „сюжет" 
цього твору. І так один із 
цих, критиків таки. просто 
заявляє: „Не хочемо встря-
вати у тематику цього тво-
ру", бо, мовляв, пояснив її 
„детально у своєму вступно-
му слові — Юрій Клиновий; 

Ч. — Ю. Клиновий дійсно 
переконливо показує , як 
„зиґзаґом угору" пнулася 
творчість М. Понеділка від 
його „Вітамін" (1957) до 
^Зорепаду" (1969). Про най-
новішу повість цього ж авто-
ра Клиновий "пише, що це — 
„один з вершків його про-
зи". 

Р. - Це правда. Але не 
забуваймо того, що Клино-
зш'і написав про „мету' пись-
менвика" в цьому творі. Це 
мало б бути: „Пока з а т н 
життя українських біженців 
з усіма його додатніми сто-
рінкамн, якщо такі були,' а 
Ще б і л ь ш е З ЙОГО ТІНЯМИ, ОТ-
же цілковитою ненормальніс 
тю життєвих умов у таборах 
ДП". На найближчій сторін-
ці цей самий критик пише, 
що повість „Рятуйте мою 
душу" . . . мас таки дуже си-
льні автобіографічні нотки". 

Ч. — А що? Чи ж ми не 
знаємо, які свинства діялн-
ся в таборах ДП. 

Р. — Але важко повірити, 
щоб те все могло діятися в 
цьому таборі ДП, що Читач 
знаходить у 27-ох розділах 
цієї „гумористично-сатирич-
ноі повісти", як називає її 
Ю. Клиновий. Сатирик анс-
міває все те, що, на його 
думку, заслуговує на висмі-
вання, при цьому часто те 
все показує у перебІльшеяо-
му, гротесковому виді. Гро-
теск послуговується навмпс-
ним карикатурним спотво-
ренням, перебільшенням або 
применшенням зображува-
ного, сполучує трагічне зі 
смішним. Гадаємо, що наш 
славний карикатурист Ед-
вард Козак найкраще 'зрозу-
мів Понеділкову повість, ко-
ли працював над ілюстра-
пДямн до цього твору. 

Ч. - Ти твердиш, що всі 
герої НОВОЇ ПОВІСТИ ПОНЄДІЛ-
ка — це карикатурні nocra– 
ті, з перебільшеними чи прн-
меншеними рясами. Автор 
їх осміяв. 

Р. — І це йому вповні вда-
лося, як і вдалися Е. Коза-
кові ілюстрації до цих repo– 
їв, діпістів, американців і 
німців. Тогу не можнд пн-
сати, що автор п о к а з а в 
„життя українських біжен-

ХІХІХХХХІІЛИИКМЖЕЖГИКХІПДХГХЩИЧХХХГХГГН 

В. Боровськлй 

ПРО БУДУЮЧУ ДОТУШНгеть 
О. Бердника „Зоряний Корсар") 
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Що ж саме так озлобило 
кремлівських володарів У 
книжці О. Бердника, якому 
в кращих умовах валежала-
ся б вагорода Нобеля? Вія 
у вій пише, що 2082-го року, 
21-го червня нашої ери, Bce– 
плянетне Товариство Галяк-
тнчних Зв'язків під прово-
дом українців — каштана 
Богдана Полум'яного і його 
помічника -— капітана Івана 
Гори з рештою івтернаціона-
льноі залоги, разом 14 душ, 
вислало космокрейсер ,Jbo– 
бон" на досліди всесвіту по-
за нашою соняшною сясте-
мою. їхній космокрейсер мав 
500 метрів у дДяметрі, важив 
сто тисяч тонн і летів 270 
тисяч кілометрів на секунду. 
По 10-ох роках полету тіль-
кн двоє дітей, що народилн-
ся вже під час цієї експедн-
ції, дісталися на небесне гі-
ло-плянвту, бо вся залога по 
дорозі згинула. Ці хлопці 

( 2 ) 
маля своїм дорадником робо-
та, якай допоміг їм опанува-
ти техніку володіння крей-
сером. 

На цій плянеті вони знай-
шлн фільм, який ім розказав 
про невідрадну дійсність, що 
панує на сусідній плянеті з 
виСокорозвивеною цлвіліза. 
цісю. В цьому фільмі roBO– 
рилося: 

„Тисячоліття тому на пля-
петі, яка зветься Аода, т^бто 
Велика Годувальниця, мис-
лячі істоти, наші предки ово-
лоділи лотужвок) еі(ерґетй-
кою атомового ядра, а також 
процесами анігіляції. Вчені 
відкрили таємницю листка і 
СИВТезу реЧОВЯН , CJBJbNp ие 
потрібне землеробство, садів-
няцтво. Численні автомати 
заміняли працю людей. дМ-
лософн, .соціологи, вчені гу-
маністи попореджалп мисля-
члх істот про небезпеку су-
цільної технізації плянети, 

але інерція суспільного роз-
витку була нездоланна. 

„Так виникла паразитар-
ка еволюція. Ми не встигли 
підняти інтелектуально - ду-
ховний рівень жителів ПЛЯ-
яети, щоб вони могли збаг-
иути істинні цінності буття. 
Перемогла прагматична про-
гр'ама насичення і примітив-
ноі насолоди... Наш розум 
утратив імпульс пошуку 
смислу буття... Покоління 
мислячих істот внроджують-
ся, на плянеті панують ви-
хори злочинностн, безнадії, 
апатіГ'. 

Тут хлопці почули і зак-
лігк, що мешканці тієї пля-
нетн потребують допомоги. 
В ньому говорвлося: „Якщо 
ви подолали бар'єр егоцент-
ризму і самопрїдання, - при-
йдіть на допомогу! Наша 
хвороба - це хвороба кож-
нЬЇ еволюції, яка не зуміє 
ПррЙТН ВУЗенЬКОЮ СТЄЖЄЧК0-
ю між насиченням і відда-
ЧЄЮ, МІЖ НеобХІДНІСТЮ ,І СВО-
бодою!..." 

Прчувши цей заклик, хло-
ппям прийшло в голову, що 
тут могла .6 врятувати тих 
людей тільки любов. їм при-
гадаася віршик їхньої ма-
тері'і ' ' 

Слухай, шукачу, 
ясні світаш:н 

Зміняться вихором 
суму і горя. 

Хто допоможе 
здолати безодні ? 

Хто всіх потвор переборе? 
Поклид любови! 

Зброя любови! 
З нею ви підете 

в зоряні весни. 
Лиш для нікчеми 

це слово дорожис, 
А для героя — 

то громи небесні! 

Опинявшись на іншому 
континенті плянети, вони ди-
вннм способом дбвідалн с я 
таке: „Мільйони рбків тому 
на цій плянеті існувала роз-
магга, багата евСлюція....Ви-
іці тварини дали початок ми-
слячій расі. Ті розумні icTO–; 
тн будували механічні прн-
строі, гігантські' будівлі, лі-
тальні ..'апарати. Але скоро 
розумні почали воювати між 
собою, війни руйнували міс-
та, спопеляли ліси, перетво-
рювалн квітучі поля і сади 
іга г̂олі пустелі. Мислячі іс-
тоти піднялися в зоряний 
простір, щоб освоїти сусідні 
плявети. Але їх зупинила 
космічна катастрофа. Жов-
тий гігант (цебто сонце xiql 
соняшної системи - В. Б.) 

спалахнув, його оболонка 
почала блискавично розши-
рятнея, змітаючи плязмовим 
віялом все живе ва пляне-
тах. Кипіли океани, в пеке-
льний вихор перетворилнея 
атмосфери плянет. Від мис-
лячої еволюції не лишилося 
й сліду..." 

Живі інтелігентні квіти, я-
кі залишилися при житті і 
мали здібність літати, поча-
ли на цій плянеті будувати 
своє життя на зовсім інших 
принципах. Про це вони хло-
пцям дивним способом роз-
казали таке: „Суть нашого 
життя — невичерпні ПОСД-
нанвя любови. Наші предки 
передали нам просте і велич-
не знання: пам'ять мннуло-
го свідчить, що мислячі Іс-
тоти попередньої еволюції, 
які вели нескінченні війни 
і ненавнфлн одне одного, за-
вжди доходили ДО ПОВНОГО 
взаємознищення... А енергія 
любови, гармонії, співєднос-
тн не має закінчено йти 
— її можливості вщкрйвають 
шлях і невичерпність" бут-
тя". (ст. 89-91) 

Ми тут маємо діло з фои-
тастично - філософською по-
вістю. Вона нібито говорить 
про майбутність, про інші 
світи, але фактично цим хр-
че здервути увагу жьонуяу.-

mm 
ців з усіма його додатніми 
сторінками, якщо такі були, 
а ще більше з ЙОІР̂  тінями". 
Сам автор признається, що 
він цього не зробив. Чнта-
ючн машинопис цього тво-
ру, ми не мали під - рукою 
кінцевий сторівок,̂  Г мали 
жаль до автора, що'вш так 
карикатурно показав усіх 
„переміщених" осіб,' як їх 
урядово називали, Цебто ук-
раїнських втікачів від ро-
сійських „внзвол'ьніш і в". 
Сам автор це зрозумів, він 
написав на 'передостанній 
сторінці своєї знаменитої ло-
вісти, їдучи вже до Америки, 
таку просьбу: ' '"''' 

„Простіть, що'я бешкету-
вав і в таборі всіх осміював. 
Вовн, мої кревні з : табору, 
зовсім не такі вже'й Злі, не 
такі смішні ft затяті. В них 
може половина' серця й смі-
шлива, а інша половина в 
них все таки золотом все 
пульсувала. І жити всіх нав-
чала. Навчала вс^. 'добре, 
людське творити.' ПІІІОЛН, 
церкви, театри, хрр'и'... Та 
я так провинився, що все хо-
роше мені в тих лірдеи і ле-
релічнтн годі. . . Во^н,'ті та-
борові люди, не лніііе:кралн, 
а й будували, не тільки сва-
рилися, а й вчилися.' Вони 
не лише дні марнували, а й 
свої душі в чеснотах гд і̂я віч-
ностн приготовляли..'. Смі-
шного, негожого в впх бага-
то, а доброго, хай ваші хма-
ри мене здушать, холи бре-
шу, а доброго в них ще біль-
ше. Простіть мені f.'." 

Не можемо ми погодитися 
з думкою Ю. Клинбжлх) і 
про те, що „Рятуйте ̂ мою ду-
шу „сильно. автобіографіч-
ний твір", в якому головний 
герой - „частинка'-і ледар, 
частинка — невдаха, час-
тішка — поет, а частинка — 
актор". Портрет головного 
героя в цій повісті „накрес-
ленвй досить яскраво", як 
пише Ю. Клиновий, але щоб 
Іван Криворучко був. Мяко-
лою Понеділком — у це ніх-
то не може повірити, хто ба-
чив М. Понеділка в "ролі ак-
тора, або хто читав його 
твори... Коли читаємо: 

ІРЯк вийду вечором надвір 
та як угледжу на небі обе-
ремки мерехтливих лір та як 
почую, що земля сбслінусть-' 
ся з жаги житейсьхоІ-лю-
бовної, то тоді всі неспокої 
мої кудись за вітром на ло-
гулянки ідуть", - то віримо, 
що в ньому місці Іван Кри-
воручко може ввгвдуватн 
Миколу Понеділка,.-.але ko– 
лн п,епечитусмо розділн „Я 
Допомагаю скакати в - греч-
ку" І та ,тТииищнчка ,Д залн-
і^ннячкб" - - то ніяк не мо-
жемо впасти' на думку, іцо 
тут діє рука Миколи, Поне-
ділка, а не' Івана Крнворуч-
k аг-цього дійснрго леда-
ря, невдахи... , . , 

Ч. -r– Це значить, що По-
яеділрк, як сатирик,, і іумо-
рнст, не показав фИфя ух-
раїнськнх втікачів у таборах 
в І^еччдні, тільки дав їх 
вам у кривому дзеркалі, щоб 
люди могли сміятися, з Іва-
на Криворучка, Пет^а .Киря-
ка, Вадима Буряка, Кирила 
Кваші, ,,артнетів jnoroPinbro 
театру", ЛюцІЇ МеркурІвви 
та ще н фон Шпігель та ба-
гатьсос інпшх, які ввступа-
ють в цій книзі на 500 сто-
рівок, що мас, між іншими, 
такі розділи: Коров'яча xop– 
поралДя, Рятунок - rjjviony– 
пнй ковцерт, Гуска, іусеия-
(Закінгення на crop. 3-ій) 

часному людству на те, куди 
воно прямує в своєму' роз-
внтку, до якого кінця дійде, 
коли й далі житиме. неиа-
впстю та самопожиранням. 
Все це може скінчнтася в 
добу атомової зброї знищен-
ням людства на землі Це 
Відноситься однаково і до ка-
піталістичної, і до'иомуніс-
тичирї. системи. Тут^показу-
сться,' якою страшною збро-
сю є всяка ненависть. Вона 
розростається у свої̂ г дііі вег 
де до повного зниження ВСІХ 
тих, які нею керуються. РІВ-
ночасио тут показуеться, я-
кбіо великою,' багагословев-
нбгоЧ дудуючою CĤ tOlp є лю-
бов у житті людини'та люд-
ства. Безперечно;''тенденція 
цієї книжки 'не сподобалася 
ж)лодарян' КремлюГ Звідси Й 
походить теперішня' вагінка 
на ЇЇ автора; Поняття пр^ 
свобЬду думки 'І слова 'дйя 
них не існує, '^рдиикові на-
віть беруть за зле те, іцо ба-
гатьом українцям у вільдому 
світі сподобалася ця його 
книжка. 

(Закінчення буде) 



ч:лж. ^^m– ' 
mssasessssssBsaess. ff'W,P ІІІИ,І -Н5Я 

СВОБОДХ, ЇГЯТНИЦЯ, 24-го СЕРПНЯ 1973 

U (Закінгення si crop. 2-оі) 
нн мають зображення родо-
вого знаку-герба князя, у 
Володимира Великого і Я-
роСлав^^удрого - „Воло-
днмнрів;!.і ,Дрославів" три-
аубн, -g^y Святололка -
,,Св.тгололчин ' двозуб. На 
всіх монетах є „портрет"-зо-
браж^ння князя в княжих 
р е і и д ^ ь і - інснгніях, в ба-
гатому .княжому одязі, який 
масстатично сидить на ,,cro– 
лі" - ' к н я ж о м у престолі На 
монетах .Володимира й Свя-
тополка, написи-легендн ус-
тилізовані в дуже урочнсто-
прокламаційному тоні („Во-
лоднмяр на престолі, а це 
його золота монета'' і ін.) 
і писані не по-латинському 
чи по-грецькому, як це ба-
чнмо на тогочасних монетах 
сусідніх; князів чи королів а 
тогочасного руською, тобто 
сторлукоашськоіо літератур-
но-урядовою мовою. 

Донині збереглося тільки 
чотири його, срібняки, й всі 
вони були знайдені на тери-
торії ^ Тьмуторокансь к о г о 
к н я з івства: три в Керчі, 
княжім Корчеві, а одна на 
Таманському п і в о с т рові. 
Першу.Олегову монету куп-
лено'л1ф69 року у селянина 
на Таманському півострові. 

Монети Олега - Мнхай л а 
Святосдавнча з 1078 року с 
епігонами монетного діла 
княжої ^уси-Укра^ни домон-
гчхльськоІ доби (до 1240 p.), 
бо позвім уже жаден русь-
кий князь не карбував мо-
нет. . t . ' 

При цій нагоді пригадує-
мо, що перший почав карбу-
вати наші монети великий 
київський князь св. Володи-
мир Великий у Києві після 
988 року, тобто по охрищен-
ні Руси-України. Нумізмати-

ка Руси-України налічує' од-
ну емісію (тип) його ЗОЛ0-
тих монет і чотири срібних. 
По його смерті 1015 року 
карбували власні, т і л ь к и 
сріблі, монети Святополк 0 -
каяннй, в Кисні, три емісії, 
і Ярослав Мудрий, в Hosro– 
роді Великому, здасться, дві 
емісії. Олег-Михайлр Свв-
тославич був четвертим кня-
зем, який карбував ..власні 
монети, і знаємо їх тільки 
одну емісію, , т 

Донині збереглося 10 зо-
лотих та 2 л 0 срібних наших 
княжих монет, які церехрву-
ються в різних европейсь-
ких музеях. Крім ЦЬОГО вчр-
ш знають ще і з описів або 
тільки з ля конічних згадок 
одну золоту н 80 срібних МО-
нет. , -, 

Досліди монет княжої Ру-
сн-України домонгольськ о і 
доби (до 1240) базуються на 
монетах, знайдених у двох 
в е л и к и х ,)скарбах''-знахід-
ках, „київському" і „ніжен-
ському". „Київський скарб" 
був викопаний 1876 року в 
Києві, і ньому знайдено ко-
ло 120 срібних монет Воло-
димира Великого першої cpi– 
бної емісії. „Ніжене ь к и й 
скарб" був виораний 1856 
року на околиці м. Ніжена 
і в ньому було коло 200 сріб-
нігх монет Володимира Ве-
лякого, його другої, третьої 
та четвертої емісії, і Свято-
полха Окаяного всіх трьох 
емісій. , , 

Уперше княжі мон є т и 
знайдено в КИЄВІ 1792 року 
- срібну монету Ярослава 
Мудрого, другої емісЙ, т. зв. 
„Ярославле срібло", та 1796 
року — золоту монету Во-
лоднмнра Великого, т. зв. 
„Володимнрове золото". 

Адвокат І. Корній - кандидат 
на міського скарбника 

Ліста" кандидатів на різні 
посади ' міста Детройту ще 
раз д,о'удфе, що участь укра-
Інців в лолітично-державно-
му житті ЗСА недостаточна. 
Тому, що на 237 кандидатів 
знаходимо тільки ім'я одно-
го українця, адв. Івана Kop– 
нія, кандидата на міського 
скарбника. 

Адвокат Корній посідає 
відповідні, можна сказати, 
навіть'незвичайні кваліфіка-
ції на-скарбника в порівнягі-
ні з кваліфікаціями теперіщ-
нього-скарбника. Бо протя-
гом 32"-о.ч років він займав 
усілякі нознції в банках, а 
останніх "13 років був віце-
президентом банку „KOMMOH– 
велт Венк". 

В політичних кругах Дет-
ройту'вій добре знаний, бо 
від довгих років бере участь 
в політиці. Це завдяки Ма-
русі Бек,-'яка назначила йо-
го членом Повітової Легіс-
лятури," коли була головою 
Міської Ради; як також по-
старалася, щоб призначили 

його Міською Радою членом 
„Комітету Перевірки Вибо-
рів", ного значення, як міс-
цевого політика, збільшило-
ся. 

Українці ставляться до 
адв. Корнія з повагою та 
вдячністю. Він ніколи не ВІД.-
мовився помогти тим в по-
требі чи. то порадою,, чи за-
ступництвом, що вдавалися 
до нього. Завдяки його ін-
тервенції, його банк все при-
значував більшу суму на 
оголошення з нагоди укра-
їнськнх імпрез. Як директор 
„Інтернаціонального Івсти 
туту він репрезентує украг 
їнців. Він рівнож є членом 
різних українських органі' 
зацій. А за його заслуги Щ 
здобутки „Т-во Українських: 
Ґрадуантів" вибрало його; 
І9б9-го року „Українцем Ро-
ку". "і 

Правнбори відбудуться 11 
вересня. Немає сумніву, що 
українці та українки відда-
дуть свої голоси на адвоката 
Івана Корнія. 

ГіОДОвна Управа Т-ва „БойШдина^ 
: -вапрошує отсим всіх Членів, Краяяів 

,ч ' та заінтересованих н а 

ДРУГИЙ З'ЇЗД 
- і- що відбудеться 

в днях 8-го і 9-го вересня 1973 р. 
і 0 н а СоюзівпД в Кертчжксоні, Н.И. 

ПРОПРАМА: . 
П'ятниця, 7-го вересня, год. 8-9 веч.: Реєстрація. 
Субота, 8-го вересня, год. 9:00 ранку: Продовження 

-^реєстрації. 
11:00 ранку — Відкриття З'їзду, привіти, вибір Koad– 
' сів, лвітн, дискусія. 

1:00'- 3:00 по пол. — (Полуднева перерва. 
3:00 по пол. - Програмова доповідь - О. Татомнр. 

-.'.Вибір нових Органів та закінченая'нарад. 
в:-W веч. — Мистецька програма. 
7:30 веч.— Веякет. 
9Ї30'веч. — Забава в танцями. В програмі показ ноші. 

Неділя, 9-го яеревня, гол S-та ранку - Вкя^ослужеїшя. 
Відтак оглядання виставки Бойвівсікого 'яиробня-

", цтва та спільна знімка. ! и 
-"Зголошеяня участи 'в З'їзді проситься пересилати на 

алпесу Товариства: 2222 Brandywioe St., PhibdeJphia, J 
S l O l S O , те,т.: LO-7-S18e. ' " ' ' ^ W^ W Si 

!j Лірнміщення треба замовляти безпосередиьо в Ув 
раві УЗоюзівки: Ukrainian National Ава'л Estate, ftoord– і 

і' mdrt'ed., KerhonJeson, N.Y. І2І46, жел.: (W^^e^MSeiL 

ЗА ГОЛОВНУ УПРАВУ: 

о, Отшпґслав Д а т а 
'голова 

іггр Мирои Утрясяо 
секретар 1^-

З НОВИХ ВИДАНЬ 
(Закінгення зі crop, t-ci) 

та, я, Кидають цукерки, цн-
гарки й мило, Клопоти мої 
і чужі любовні жуки, Внтор-
говую собі титул. . . ' 

Р. — Микола Понеділок 
глибокий і ніжний е с т е т . 
Про цо свідчать всі дотепе-
рішні його твориг а яких вів 
шліфує кожне слово, як 
шліфувальник д і я манти. 
Про.де знаіоть і ті численні 
слухачі, які в. ЗСА та Кана-
дД^чулн реднтадії його тво-
рів. .Естет Понеділок не ніг 
дати ..читачам самі тільки 
„Коров'ячі корпорації!' та 
сцену -І (Н ямі та ще й кана-
лiзaцifiнiй , ,, бо тоді не бу-
ло б ВНДКО МИКОЛИ Понеділ-
ка. - 'йм 

Юрій Клиновий признає-
тьсіг,1 що перший його-загр-
ловок до критичного заго-
ловка яро ' повість „Рятуй-
te мою душу" звучав: ,Дві 
повісті в. одній". Зробив він 
це тому, ЩО в цін повісті, 
крім сцен із .4шістамн ,', 
стрічаємо „вставні оповідан-
ня" про те, як воно Суло в 
Україні, Ось .уже з першо-
му розділі -Іван лагодиться 
^ ш дорожній шлунок трцв-
і^'9ЯДР^Чі^^^ха,-йаглоі W-
му якийсь, шептій.. „щось з 
минувшини .нашіптує", і iri– 
с^''7дага..марздо прекрасну 
с ^ н у , як jicoescb матн,яри-
арошувала його Істн борщ, 
кашу гречану упереміш із 
шкварочками; 'Вареники з 
картопельками і сиром або 
з вишеньками. Таких всга-
вок у 27-ох розділах маємо 
аж 32. ї х значення в повісті 
вияснив 1Q. 'Кл^а:орнй. Мя 
мрглн. б хуг додати., що на-
ші прозаїки мусять добре 
вивчати життя в Україні, я-
ку вони мусіли 'по^кишгти ^0 
років тому. Уявім COSM,.яку 
сатиру міг би напирати М. 
Понеділок на т е п е р і ш н є 
життя в Україні, якби ній 
міг побути там принаймні 
один рік, маючи повну сво-
боду рухів. Коли читаємо М. 
Понеділка, то"' Врнгадувтьі)я 
вам ;Ms, Рогрль^ J думаємо 
про „Ботокудів" і „Доктора 
Бессервіссера" І. Фрнка. Та 
коли б -навіть ,^нч.ерпував-
ся".'мішок із,сатнроіо М. ІІр-
неділка, то йому ще залн-
шився б повний міх тих 
творчих скарбів, з яких він 
створив слій:славняй ,;Зоре-
яад", що uqrp Ю. Клиновий 
слушно називає. „найвищим 
досягненням ліричної прози" 
цього автора, ; ' ' 

У „Смішних сльозинах", 
що гіоявйянсн б у л и TMfr p., 

cHH^'^-cKu^jr^– зач, У”роЗї 

сїеЬрбс^ою^ що мене ,^геоео 

5 цисавУаЬ і "журя^лі 

що dô tiwoB̂ .v̂ .̂-iH-ifi.i 
йліови^и'.'Щ іцетойсйДзсіа? 
яя(а,'^^вого' уірфхпля, оерцеі 
айе”Йн :ifycieib.cfA j r r a ^ боне 
в і і ' о ^ ' ^ к о в о Г 'гуморнст--
леейц, "1 'у(і6дв: Аіаіаюті, І його 
саме, Тому, що.. сподіваються 
найти в ньому 'блазенський 
сміх'' ^ст, ЇЩ).. ДО,. Клйно^ 
)^'гаф^що^ьО^Щ^І сльог 
3Hritf,vjb ,хронолргічивІР ДРУ? 
гою частїшокх повісти ,)?Я-
'гуЙте мою! flyray'T,– бо в них 
показут^ться ̂ .цвнгодн головг 
цо'го”тівроя вже в Америці, а 
не ;н Jra6opi в- Німеччині Та 
„Рятуйте мою душу" - - -су? 
цільний Отвір, .як і̂ ЙвІПЇШ 
СЛЬОЗИНИ'v бо' Іван Крнво-
р^Кодщяльніший від того 
,j?.'i Миколи,'sik– якого йде 
розцовідь^у „Смішних CAbO– 
зішах". Сам автор не назвав 
повістю „Смішні сльозини'', 
як це робить ІО. Клиновий. 
Не ' . можемо ЛОГОДНТНСЯ з 
тверджеїшям Ю. 'Клинового, 
що, і мовляв, найбільш „cno– 

лясьменкнком із 

М. Понеділком в еміґрацій-
ній літературі є Василь Бар-
ка”г бо це можуть бути такі 
самі зорі, але в інших соня-
шннх системах 

ІЛл чули вище, що Іван 
Криворучко оросив прощен-
ня за те, що в таборі ,^сіх 
осміював". Йому прощає 
„древній с т о р о ж " , ЯКИЙ 
„вартує вхід у світлі, безбо-
лісні зіростори", бо знає, що j нюками-побратнмамн 
в нояиюго втікача з р і д н о ф і Д ^ . як старшини Україн-
краю „серце переполовинене! с ь к о ї Армії, боролися за са-
— і в одній йрго частннці і -постійне державне життя на-
цраведне сидить, а в іншій! РОДУ, обидва виховували в 
— облудне вселяється. І тобі j гімназії і в Пласті молодь до 

Пам'яті двох дорогих педагогів... 
Прізвища д-ра Сави Нн-

кифоряка та днр. О сип а Ле-
вицького відомі далеко" поза 
Землею Станнславівськоюі а 
вже золотими літерами запи-
сані в історії їхньої згаданої 
вужчої батьківщини. Хроно-
логічні близнюки — обидва 
народжені 21-го грудня 1886 
р. — вони в ході СВОГО ДОВ-
гого життя стали теж ідей-
ннми та професійними близ-

Оби-

(цебто Іванові) захотілось 
освітити н таборі все затем-
нене, смішливе, трохи зле, 
але найдуться і такі, щб й 
праведну, золоту частинку 
колись виставлять на подив 
і попишу". 

Автор зі скромности ВІД-
мовлясться це зробити, 4а 

„другої дп визвольних зма-
гань, Обидва на склоні свого 
життя трудилися для видан-
ня збірника-альманаху Зем-
лі Станиславівської, в якому 
для майбутніх поколінь збе-
рГгались би актп-факти і 
скрижалі „першої дії" ви-
звольннх змагань. Одного й 

іхідиьої Німеччини... 
(Закінчення зі crop, l o t ) 

Згуртовані в Клівлендсь-
кому Комітеті Станнслав1в-
щини учні і знайомі цих 
двох дорогих їм Педагогів 
не могли не відзначити такої 
великої втрати ділом і уді-
лом. У суботу 7 липня ц.р., 
в церкві св. апп. Петра і 
Павла у Клівленді, відбула-
ся заупокійна Богослужба з 
панахидою, в наміренні двох 
названих борців за душу мо- j 
лоді та визволення Батьків-
щннн, відправлені о. мон-
сеньйором Д. Греськом та о. 
Павлишнним. 

Після церковних відправ, 
у церковній авднторії, відбу-
лися короткі жалобні сходи-
ан, під час яких залропоно-
вано - замість квітів на мо-
гилн цих дорогих BHXOBHH– 
кш — зробити грошову збір-
ку на покриття підвтцених з 
уваги на інфляцію останніх 
років коштів видання Кнн-
ги (Альманаха) Землі Ста-
ниславівської, яке перебуває 
в останній стадії друку. Хто, 
з уваги на неприсутність у 
Клівленді в вакаційний час, 

мя гадаомо, що Його талант' того ж року несподівано ві-
саме йооо зобов'язує до цьо-: дійшли від нас у вічність 
го, З с і критики з подивом ! (д-р С. Никнфоряк 25-го лю-
дввффил на мовне багатс- і того, дир. о. Левицький 11-го 
тло Миколи Понеділка, О. j червня цього року) — не ді-
Мох пише у згаданій „Прав- j ждавшися побачити цього 
ді"; що „мовні ресурси ІІ6- j останнього діла свого життя 
неділка справді вишукало і зреалізованим... 
багаті -—лін на лише черпає 
повними п р и г о р щ а м и з 
Грінченка, але ще модернД-
зуог справу власнвмн ново-
творамн, до речі вмілими" 
(103). Тут треба додати, що 
в Грінченка немає всіх слів, 
що їх ужив автор в найнові-
поЙ повісті. Але я їх знай-
шов у перших трьох томах 
ТОГО ДеСЯТНТОМОГОВОГО СЛОВ-
нвка, що видають у Києві. 
Ці .слова -г- це : „гахкають'' 
(дзвони), „гарнкатись" Ч-з 
кимсь) і ,лірвечкн". Наведу 
ціле речення а цим останнім 
словом, бо воно.буде одноча-
сно спростовуватн тверджен-
вя Л. Ннгрицького про ' і е , 
що, мовляв, ,,у Понеділка.. . 
українська природа не схгів-
працюв з автором чн repo– 
вм": ,.v 
. „А тут співи лящать. Хоча 
вони вже мене не так нело-
коять^ - М 

Та й море тими співами 
вже надто не переймається..; 
І я дивлюся на нього, і мені! 
аж сверблять руки, так кор-
тить із неба взяти райдужні, 
вірвечкн і прив'язати їх до 
протилежних країв вебозвсь' 
ду - - і rou^faTtf,' колвсаМі 
темносішє ллесиво, щоб В0-
НО беЗЛрОСІШНО В ПОВНІЙ ОВО-
їй' красі спало. Гойдати ще 
й приспівувати . . . 

І на море-океан кріпкий 
соя, наляже І . . ” 
v."jyfe'x поетичне місце з 502 
сторінки зо словом „вірвєч-
К ^ ' - І Х Т О не знає, то Йому по-
ясніо: це'ті лшури, що ними 
Прив'язували в нас колиску 
до стейіЛ— Л. Л.) показує 
нам; .flJtacHoro Понеділка, я-
кий в̂е мас нічого спільного 
з Іваном ЇСриворучком. 

Іїалрикіщ^ ще раз треба 
підкреслити, що правдивим 
мистецьким інтерпретатором 
творчих задумів автора є ві-
домий всім мнетець Едвард 
Козак-Бко. Образотворч и й 
мнетець Еко зрозумів мист-
ця слова.Миколу Понеділка, 
а працівники друкарні ,,CBO– 
0ОДИ" сумлінно внкон а л н 
свою працюг і читач дістав 
в руки надравду мистецьку 
книжку,.'яку читається од-
иим душком, хоч вона мас 
503, CTv - - ^ 

Щ е таке: в цілій книжці 
не знайшли ми ні однієї, так 
званої, друкарської помил-
к н . , . 
- Коли б незначний відсоток 

тих глядачів, які слухали 
рецмтапій М. Понеділка, ку-
пив.його нову книжку„ то 
малий її наклад незабаром 
був ба вичерпаний. Він же 
найпопулярнішнй письмец-
ннх у вільному світі, а ілюс-
тратор Його лойсти — най-
популярнішіш мнетець . 

чи інші перешкоди, не міг 
прибути до церквн, від тих 
зібрано пожертви додатково. 

Поіменно жертвували (в 
випадку чисто-станнславів-
ських подруж подані імена 
обидвох подругів)-: 

По 25 долярів: д-р Тарас 
Антонович, Марія й Микола 
Гірняки, Марія й д-р Мнко-
ла Грушкевичі, д-р Микола 
Дейчаківський, Марія й Бог-
дан Дейчаківські, родина 
д-ра Дубаса і Барннчів, Ма-
рія й Степан Зубалі, суддя 
Степан Небеш і Володимира, 
Осип Ганський, Ірина н інж. 
Володимир Піки, Олена й Я-
рема Попель, Орнся й д-р 
Михайло Савчакн, Михайли-
на й ред. Іван Ставничі, 
ОлексиИ'Скибнк Нуся, д-р 
Юліян Сілецьюій, д-р ДМИТ-
ро Шевчук, д-р Михайло 
Тимків, мґр Ярослав і Яро-
слава Кришталовичі, інж. 
Володимир Федорів. 

20 дол.: мґр Степан Воля-
ник. 

По 10 дол.: інж. Петро Ба-
лагутрак, Богдан Стрийсь-
кий, мґр Мирослав Івани-
шин. . 

По б дол.: Ольга Ільчи-
шнн, Богдан Дмнтрак. 

Разом, у трикутнику Клів-
ленд-Парма-Лорейк зібрано 
(згідно з даними Юіівленд-
ського Комітету Станнсла-
вівщини) суму 535 долярів. 

Можна не сумніватися, що 

(Закінчення 
воленню з становища, в яко-
му він находився, але завж-
ди в його настанові nepeaa– 
жала його давня приязнь з 
президентом Шксоном і тому 
публічно, як пише ОДИН KO-
меятатор, Роджерс „завжди 
був добрим, усміхненим ВОЯ-
ком аж до останньої хвили-
нн". Першою познакою змі-
нн треба вважати останню 
пресову конференцію Ро-
джерса, на якій вія критич-
но висловився про деякі ас-
пекти Вотергейтської афери, 
а зокрема про нелегальний 
влом . до бюра психіятра 
Елсберга, Того роду публіч-
ний критнцнзм Роджерса за-
свідчував, Що вія остаточно 
рішився покинути кабінет 
президента Ніксона. 

Коли йдеться про прнзна-
чення Генрі Шссінджера, то 
переважає думка, що фак-
тично сам Кіссінджер схл-
лявся до такої -розв'язки, 
враховуючи, Що амеракал-
ська зовнішня політика най-

зі стор. 1-ої.) 
шлася на новому етапі, у я-
кому плянування і репрезен-
тація повинні бути поєднані. 
На першому етапі конечною 
була таємна дипломатична 
акція, яку Кіссінджер riepe– 
вів з великим успіхом на Від-
тинку взаємин ЗСА з Пекі-
ном та Москвою. На друго-
му етапі американська полі-
тика матиме інший характер 
і її Генрі Кіссінджер наді-
сться з кращим успіхом пе-
реводнти в життя; займаючи 
посаду не тільки політнчно-
го дорадника Президента, 
але й посаду державного се-
кретаря. 

позаду цих місцевостей не 
схочуть залишитися інші 
скупчення земляків Стаии-
славівщини в Америці, І-Са-
наді й по інших континентах 
— дьтом і уділом вшановую-
чя пам'ять своїх невіджалу-
ваннх Виховинків. 

О. Гайський 

РОСТЕ ЯЛОНСЬБИП 
ІМПОРТ ДО ЕВРОП1І 

Париж. — За даними тор-
говельних експертів Евро-
пейської Економічної Спіль-
ноти японський імпорт до 
окремих західньоевропейсь-
ких держав збільшився за 
час від 1966 року на 203 про-
цента. За той же період ек-
спорт європейських держав 
до Японії збільшився всього 
на 87 процентів. Ці ж екс-
пертн висловлюють побою-
вання, що натиск Японії на 
t-вропейський ринок ще МО-
жс збільшитися у зв'язку з 
заходами американського у-
ряду обмежити японський 
експорт до ЗСА. 

Ділося сужвою зіспсоло з .Годиною, Приятелями і ЗилАоикми, 
що двя 21-тю СерОяя ШТ8 р. по короткій Недузі упокоївся в BooJ, 

ка Я3-лгк- році життя 
мШ НаЛлораасяяЛ ТАТО 

МЙКОЛА”ТРИШ 
уроджеокй s с. Уотсчко бЧля Городетш, Україна. 

ПАНАХИДА в Ч(̂ ввер, 2S-ro оергоія ц. p. в похоїнмшону лгшпд"н-
ні Петра Яреми в Ніо Порку, о год. 8:16 вечора. 

ПОХОРОН відбудеться а Я'ятницю, 24-го серпня 1973 р. о год. 
ЮгЗО ранку з того ж похоронного змкягнгня до церквя св. Юра в Пю 
Порку, u опісля на Український Правослаашш Цвинтар в Баанд Бру-
ку, В. Дж. 

В глшбокому смутку — 
ТАРАС - син 

КОНСІЬСТОРІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПР.ЛВОСДАВНОІ ЦЕРКВИ в США 

ділнгьгл сузшою вісткою, що прш”пшшіш 
НаЛсвятШті Тайпи, ^-покоївся в Ікгзі, 

дня 22-го серпня 1913 року 

сл . п. о . Протопресвітер 
АНДРІЙ ІВАНИШИН 

пароос-емерит церкви св. іМиколая в Трой, Н. 21. 
СВЯЩКНІСЧІ ІІОХОРОІПї пічцуться в П'ЯТІПОЦО, 

24-го серпня 1973 р. о год. Т-ій веч. в зсісцелий церкві 
св. о. ЛІиколая п Трой, а ЗАУПОКІЙНА .ТІТЗ'ГТЇЯ 1 
ЧІШ ПОХОРОНУ в субогу. 25-го серпня, о год. 9-ій 
ранку, а опісля на місцевий цвинтар. 

0 
Родині Покійного яиглоа.'поаио f̂̂ p,̂ lê п̂ l співч^-гтя. 

к о и с и с г о г а я УПЦ я ОШ.4 

авваяя 

^j7 
Ділимося сумною вісткою, що 21-го серпня L973 року 

уиокоівся в Боа) 

бл. п. 
ПЕТРО ПРИХОДЬМО 

на 77-му році яагггя. 
Покійішй народішгя в ж. Запоріжжі, був учасником 

Збройної Визвольної Боротьби 1!) 17-1020 pp. 
ПАНАХИДА — в четвер, 23-ах) серпня ц. р. о год. 

3-ій веч. у noofapouKoary заведенні Литвин і Литвин, 801 
Springfield Avenue, irvinjrton, N'J. 

ПОХОРОН вибриється її П'ЯТНИЦЮ, 24-го серпня 
1973 р. о год. 9-ііі ранку на НОІІУЛУООІІ Cemetety, Гпіоп, 

ТГРІГЯТЕЛ1 

ПОДЯКА 
Складаємо глибоку подяку за вислови співчуття 

з приводу смерти 
вашого Найдорожчого Б Р А Т А 

Залгі?ть квітів на могилу 
бл. п. СООП і Ю Р І Я ЛПЦИНСЬКІІХ 

23 дол. на Пласт S 2Л дол. на Стуяібн Божі 
складне. -

тгроф. МЕЛАНІЯ БАПЛОВА 

ОМЕЛЯНА, 
жертвзточи в Й о г о пам'ять на Д а р Українському' 
Воєнному Інвалідові та на видання Кодексу Ук-
раїиських Народнігх Мсльодій (Д-ра 3 . Лиська) 

по 50 ам: дол. , разом 100 д о л . 
ШГРОЛ І зіягон ни:к,чнковські 

на увагу заслугов^о .сїан6-
внще. СЬгідньої Ншей'шші до 
прикордонних питань з За-
хідньою Німеччиною. Газета 
„Носе" Д^паляял": вже tfa– 
тнн день негативно висло-
лзост^ся про ” нама г а н н я 
втримувати 'зв'язки ,3ахід-
ньої ІЦЩф^аІл , Захігішм 
Берліном,, а також крнтіп^с 
рівіення; західіп,онЬїецького 

UMvBRSrrY OF СШ^ЕАТЛСЦТ, Т0ІЙІ^ТІЙ( 
: САМОСПИНА ШГІЇВКШРі 

Впсгавка буйе йдіфягга ЬоІЇШ вереаяя-твДКйву; 

и , .4" 

и 
-
: 
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кочетнтуційв:ого суду про те, 
що ,,добросусідський пакт" 
ніж Західньою та Східньою 
Німеччннамн в ніякому разі 
не с .однозначний з поділом 
німецької нації. Ця ж газе-
та остерігас також перед nb– 
ругдузанням договору про 
корнстувзнкя шляхами між 
західньою і східньою части, 
нами Берліну, мовляв, за? 
хідні німці цей договір ВИ-
KOpHCTOnjTOTb. ДЛЯ ВМОЖЛНВ-
лювааая втечі східніх нім-
ців. Ця тема в останньому 
часі також ліднімаБТЬсяч на 
сторінках центральної COBCT– 
ської преси, яка почала пи-
сати про „реваншист с ь к і 
тев^ендіГ' У Західній Німеч-
ч і в і з м р т о ю ^ долуститя 
до відоруження а Европі;' 

шшшшя 

Пластова Ф^тїдація в Цю Норку 
ДІЛИТЬСЯ ОЯМНОЮ (ВІСТКОЮ. 

що дня 20-го серпня 1973 року ЕІДІЙШОВ у вгчнісгь На SŜ MJ– році життя 
ЧЛОВЯ-ОСНОВНИК ФУНДАЇПЗ. ДОВРОДДЛ ПЛАСГГУ 

ІНЖ. РОМАН БАРАНСЬКИЙ 
ТОЛОВА коатролмгої козпеяр ТА взташин довіх)лггнт 

ГОЛОВА ДИРХЗбЦН. 
Вічна Пому Пам'ять! 

ПОХОРОННІ ОБРЯДИ аідбудзггься а п'ятгащю, 24-тч) овронж н. р. о год. 9-4Й 
рллпеу з похорошіого лавлдвгога на ?'краигсьіиій Лравослалшгй Цвялтар св. Ацдпін 
в Оавт Вавцд Бруку, Я. Дж. 
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' І СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 24-го СЕРПНЯ 1973 S 
У жовтні 1972-го р. скли 

кано збори представників мі-
сцевнх церковних і світських 
культурно-громадських і ха-
ритативних організацій Для 
підготовн Третього Україн-
ського Фестивалю. На збо-
рох вибрано Екзекутнву, в 
склад якої ввійшли: Емілія 
Запорожець — голова, Ва-
силь Колодчнн заст. голо-
вн, Анастазія Волкер — ко-
ордииаторка, Франц Липець-
кнй — секретар, Михайло 
Віхорек — референт публі-
кації і Евген Перецькші -
скарбник. Вибрано також 
Контрольну комісію із скла-
Ді: Ярослава Кривого, Стс-
пана Щуровського і Яросла-
ва Сени. 

На сімох засіданнях Екзс-
кутивн і шістьох нарадах 
представників організацій у-
кладено докладний план пе-
реведення Фестивалю. Як у 
минулих роках, фестнзалі 
відбуваються кожного тиж-
ня в п'ятниці, суботи і неділі 
над рікою Детройт за Кобо 
Гол і влаштовують їх різні 
етнічні групи. 

Цьогорічні фестивалі по-
чалися у п'ятницю 25 трав-
вя — грецькою етнічною гру-
пою,. кінчаються 23 вересня 
латинсько - американською 
етнічною групою. Українці 
вибрали собі дні 3, 4 і 5 cep– 
пвя. Новістю Українсько г о 
Фестивалю був вибір і коро-
нація королеви Фестивалю. 
Конкурс на кандидатки на 
королеву оголошено в пресі 
(,,Америка") і „Вільне Сло-
во1'), як також на щоденній 
українській р а д і опрограмі 
„Душа України" під керів-
ннцтвом Орисі Каралаш. Зго-
лооилнея 19 кандидаток, з я-
ких 13 взяли участь в кон-
курсі, що відбувся в середу 
1 серпня в залях Українсь-, 
ко-Американського Осередку 
в при явності батьків, прняте-
лів і знайомих. До жюрі на-
лежалн: Ярослава Сена, Бо-
гдан Петріна, Франц Липе-
цькнй, Ширлі Вудд (від що-
денника ,,Ді Детройт Нюз") 
і Файліс Попа (модельна). 

Студент Г. Ніновський дві-
чі викликував на сцену усіх 
Кандидаток, раз у звичайній, 
Другий раз в українській на 

ТРЕТІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ДЕТРОЙТІ 

Королева Українського 
фестивалю в Детройті 

Дзвіня Макарівна 

в напруженні аж до nporo– 
лошення його під час Фестн-
валю. 

П'ятниця 3-го серпня по 
полудні. Фестивальна площа 
освітлена сотками різноко-
льоровими лампочками. При 
головному вході видніс на-
пис — ,,Велком ту де Юкре-
йнісн Фестивал" — з двома 
українськими і американсь-
кими прапорцями по боках. 
На площі розміщені 53 кіос-
ки, майже всі вони прибрані 
різними орнаментами укра-
їнського стилю і блакитнто-
жовтнми прапорцями. Один 
кіоск, прнналежннй до укра-
їнської католицької парохії 
св. Івана Хрестителя, виріз-
няється оригінальністю, пре-
дставляючн велику різноко-
льорову писанку. Участь у 
Фестивалі брали сім церков-
них і 17 світських оргаяіза-
щй. Деякі з них мали по 
два, а навіть по три кіоски. 

На стіні естради видніс ве-
ликнй тризуб, по його боках 1 н ь я м е н т ' и м ^ МОЛоді хо-
десять намальованих соняш-! р и с т и п і д к е р 0 л ь г и ^ j , ^ 
ників. а вгері напис - „Юк- j в і й маНдолінова оркестра 
рейнієн Фестивал'.' - На ес- „Кобзар" під кер. С. Мільса 
траді американський і бла-j 3 учаспо воішлістки Вален-

родяій ноші, щоб дати жюрі j китно-жовтий прапори. Гар- ( т н н н Виковець, яка у двох 
амогу пізнати кожну канди- і на погода з температурою SO j в и с т у п а х відспівала по кіль-
Датку. Третій раз із замкне- ( ступенів. Перед естрадою ма- j к а H 3 p o O T H X njcej„, Короле-
яої кімнати викликувано ok 
ремо за азбукою і з порядко-
вим числом кожну кандидат-
Ку з поданням її прізвища і 
віку. Завданням суддів жюрі 
було прослідити ІНТЄЛІГЄНЦІ-
ю, орієнтацію з ділянки ук-
раінської історії, географії і 
мистецтва, як також поставу 
і вигляд кандидатки. Кож-
дий суддя жюрі задавав кан-
дидатці одне або два питан-
вя із згаданих ділянок і від-
повідно до відповідей ставле-
но кандидатоі при П прізви-
щі відповідне число пунктів, 
починаючи від числа 7 униз. 
Були між кандидатками ду-
же гарні дівчата, але в ук-
раїністиці зовсім не визнава-
лися, по-українськи ні сло-
ва, а на питання про Щев-

са українців і не-украшців 
чекає на відкриття Фести-
валю. 

Година б по полудні. Аме-
риканський гимн під форте-
піяновий акомпаньямент 0-
льгн Соловій своїм дужим 
меццо-сопрано відспівус спі-
вачка Хрнстина Липецька. 
Василіянин о. Бернард Пан-
чук відмовляє молитву по-
аятлійськи. Вівтарні дружн-
нники церкви св. Иосафзта J Китастого, яка під гучні оп 
під керівництвом василіяни-

1 на о. Тараса"Прокопи відспі-
пують три пісні релігійного 

; змісту. Анастазія Волкер від-
крнвас Фестиваль, вітас і 

! представляє приявних На ЄС-
; траді гостей -- посадника 
j Детройту Романа Ґрнбса і 
І ного дружину грецького П0-

ченка чн столицю України І ходження, двох католицьких 1 т а с т о г о j н а настирливе до-
здвигали плечима. Згадуомо і одного православного свл-
про це тому, щоб батьки не ' оденнків, представників МІ-
гнівалнея, що їхня красуня І -'ької Ради, суддів жюрі. чле-
донька не вийшла королепо- 1 нів Фестігеального комітету 
ю, а навіть не княжною, бо 
окрім краси треба хоч дещо 
Знати про нарід, з якого во-
на чи її батьки походять. 

Після закінчення конкур-
су Орися РСаралаш і Марія 
Градовська подали пункти 
кожної кандидатки. зазначе-
ві на п'ятьох аркушах nane– 
ру і звернули їх жюрі. Судді 
жюрі вже тільки три ОСО-
би (без пань Вудд і Поппа) 
по довшій нараді, на підставі 
одержаних пунктів вибрали 
королеву і чотири княжни, 
списано короткий протокол, 
який зложено в коверту і її 

і міського адміністратора фс-
стнвалів Е. Ґейджека, який 
з захопленням внсказустьс:і 
про українські фестивалі. 
Посадник у слові підкрес-
люс, що він недавно вивідав 
Совстськнй Союз і радий, що 
с горожанином вільної кря-
їнн — Америки. На естраду 
викликано учасниць конкур-
су, — вони вдягнені в укра-
їнську народну ноіпу і з на-
пруженням очікують ВНСЛІ-
ду долі. Пані Попа розпеча-
тус коверту і відчитує рішен-
ня жюрі: -і-та княжна - Ка-
тя Дитиняк, 3-тя княжна — 

запечатано Ляком. Отже вис-1 Христниа Днгдало, 2-га кня-
лід конкурсу був таємницею ! жна - Марія Юзьвяк, 1-ша 
для кандидаток і тримав їх 1 княжна - Віра Потапенко, 

MATERIAL HANDLING 
Full-time positions available in modern Distribution 

Center. 

0T1S BAKER 
STAND-UP 

Narrow Aisle 
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королева українського Фес-, багатьох - великі кружкової 
форми відзнаки з жовтим 
тризубом посередині і з анг-
лійським написом по боках: 
,ДІрауд ту бі Американ" і 
„Прауд ту бі Юкрейнісн". У 
деяких на сорочках і пляс-
тикових капелюхах напис 
„Юкрейнісн Фестивал". На 
харчових кіосках видніс спи-
сок страв і їхня ціна. їх об-
лягають люди різних націо-
вальностей, замовляють ва-
реники, голубці, капусту з 
ковбасою і інші страви. Апе-
тнту додас їм чарка горілки, 
чи оклянка холодного пива. 
Любителі штуки стоять при 
кіосках із різного роду різьб-
леяими речами, вишиваними 
сорочками, хустками, укра-
їнськимн писанками, порце-
ляновими виробами, огляда-
ють і набувають їх, а дехто 
їх фотографує. В інформа-
пДйяому кіоску, який обслу-
говують д-р Яр. Верезовсь-
кяй і М. Хрін, виставлені 
книжки, брошури про Укра-
їну і програмки Фестивалю. 
Дві останні роздають людям 
безплатно. На першій cropi– 
нці програмки відбитка ви-
ще вгаданої круглої відзна-
ки, надклею напис „Велком 
ту де Юкрейнісн Саммер Фе-
стивал Ayr. 3-5, 1973". В од-
иому кіоску продають гаря-
чу кукурудзу з доходом иа 
катедру українознавства при 
Гарвардському університеті. 
Є і портретисти, які в кіль-
кох хвилинах роблять, nepe– 
важно жінкам, портрети. Є' 
також магіки, які забавля-
ють людей різними штучка-
ми. Від Ярослава Сени дові-
дусмося, що його знайомі з 
праці американці — захоп-
лені Українським Фестива-
лем і дивувалися, звідки взя-
ли ми таку багату розвагову 
програму, якої брак іншим 
національним групам. А ось 
приступає до нас колишній 
мешканець Детройту, д-р Бв-
ген Перейма, який приїхав 
з Ню Йорку, висказуе своє 
велике вдоволення із нашого 
Фестивалю і заявляє: „На 
ЩОСЬ ПОДІбноГО НЄ МОЖе ЗДО-
бутися українська громада в 
Ню Иорку, Філадельфії чи 
в Чикаго. Ви на цій площі 
робите колосальну рекляму 
українській справі". Біля ест-
ради стоїть віз радіостанції 
ВМЗК, з якого на платівках 
надають в перервах україн-
ські музичні мелодії і пісні. 

У неділю 5 серпня, від го-
диви 10 до 11:30 перед по-
луднем з радіостанції ВИР 
надаваиО українську кляси-
чну і популярну музику з 
піснями, між ними увертюру 
до опери „Тарас Бульба", 
класичне тріо — опус 17 Ві-
ктора Косенка, фантазію — 
опус 21 М. Лнсенка, україн-
ську баркаролю Ст. Людке-
вича і „Черемшину" у вико-
нанні П. Гнатюка. Комента-
тор Тед Страссер заявив, що 
українці найбільш у світі 
музикальний і співочий на-
рід. давав високу оцінку ко-
жному музичному і хорово-
му творові і дуже прихильно 
висказувався" про Українсь-
кий Фестиваль. З вдячностн 
вислано йому письмову по-
дяку зі стома підписами yia– 
сяиків фестивалю. Про жад-
нпй інший фестиваль не пн-
сала так широко місцева ан-
гломовна преса „Ді Детройт 
Нюз" і „Детройт Фрі Пресе", 
як про український, а на те-
левізїї (канал 2 і 4) показу-
вано моменти з нашого Фес-
тивалю. 

У такій широкій програмі 
траплялися і малі недотяг-
нення, і помилки. Але вза-
гальному завдяки жертвен-
ній праці організацій і Ек-
зекутиви, зосібна інж. Васи-
ля Колодчнна, Фестиваль 
пройшов з великим мораль-
ним успіхом. 

Франц Лгагецький 

тивалю— Дзвіня Макар. По-
садник накладає ва її голо-
ву корону, а вона схвильо-
вава вибором його цілує. 
Вибрана королева українсь-

1 кого фестивалю має право 
брати участь в загальному 

1 конкурсі, який відбудеться в 
День Праці і матиме нагоду 
бути вибраною королевою 

: всіх фестивалів в Детройті 
. і отримати певну нагороду. 
Голова Фестивального комі-
тету, Емілія Запорожець ві-

. тас учасників фестивалю і 
бажає їм гарно провести час. 
Отець А. Биковець віДмов-

і ляс молитву по-українськи, 
а Хрнстина.Липецька закін-

- чує цю формальну частину 
фестивалю відспіванням ук-
раїнського національного ги-
мну під акомпаньямент Оль-

, nt Соловей. 
Розвагово-мистецьку части-

, ну Фестивалю під керівннцт-
вом Христігаи Липецької по-
чала група пластунок-нова-
чок , які відспівали три релі-
гійні пісні. У традиційін ро-
зваговій частині під оплески 
публіки пописувалися різні 
мистецькі групи. Д о них на-
лежали: Танцювальна гру-
па української православної 
ліги молоді під кер. Г. Прн-
тули, Хрнствва Липецька, 
яка відспівала кілька народ-
них пісень, тавцюваль н а 
група церкви Матері Heycra– 
ючої Помочі в Дірборв Гайте 
під кер. Н. Гаїзка, інструме-
нтальна група під кер. Кате-
рнни Возник, молодих баду-
рнстів лід кер. В. Яворського, 
Лідія Княтиницька з народ-
ними піснями під власним 
акомпаньяментом ва гітарі, 
квартет бандуристів ,Д1ролі-
ски" під кер. Г. Назаренка, 
оркестра родини Ондуськнх, 
Анна Томяк і Ярема Цісарук 
з українськими примітивами 
під власний гітаровнй аком-
паиьямеит.і акордіоновий а-
компаньямент Р. Томяка, Ма-
рія Сисак — ліричне conpa– 
но —: з клясичннми піснями 
під фортепіяновий акомпа 

ва також була активна на 
естраді і на фестиваль н і й 
площі. Новістю був показ 
жіночої і чоловічої ноші в 
княжих часах, в козацькій 
добі і в окремих округах Ук-
раїнн аж до найновіших ча-
сів. 

Атракцією Фестивалю був 
зиступ Капелі Бандуристів 
ім. Т. Шевченка під мистець-
ким керівництвом Григорія 

лески публіки відспівала: 
.,Ой літа орел" — М. Лясен-
ка з солістом П. Похалюком; 
В'язанку народних пісень з 
оольом знаменитого сопілка-
ря Михайла Миронюка; „Я-
сени" - муз. Кривенка; „Ой 
чий же цей двір" — М. Ли-
енка в обробці Григорія Ки 

магання публіки ліричну пі' 
сню „Ніч яка Господи" з со-
лістом Петром Гончаренком, 
та „Коломийку" Гнатишина 
з сольовими заспівами Ярос-
лави Сени і Юрка Хомина. 
Диригент під час дирнґуван-
ня мало вживає рук, а рад-
ше порозумівається з банду-
рпетамн очима і устами. Роз-
вагово-мистецькі виступи за-
повідали: Орися Каралаш, 
Марія Градовська і Анна То-
мяк. 

На площі поза естрадою, 
скрізь — видно дівчат і жі-
нок в українській народній 
ноші, а хлопців і мужчин у 
вишиваних сорочках, що си-
мволізус український .харак-
тер Фестивалю. На грудях 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

МАРГАРЕГГА МАЯ КРИНШ-
ї МОВА, членна УЛС ВІХЛ-
401 щ Sykeeville, Ра^ помер-
ла 36 квітня 1973 p. иа 49 р. 
ж. 'Нар. в Реіїнолдоаілл, Па. 
і стала членхою УН С в 1946 
р. Полишила в смутку: По-
сафа, Кароля, Добору і Рут. 
Похорон відбувся иа цвни-
тарі укр.-кат. церква в Сиио 
аі.х.т1, ПА, 

іВІчиа їй Пам'ять! 
Секретар 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ОН КУРТ ВАЛБД-
ГАПМ РОЗПГЧИЕ в неділю 26 серпня свою десятиденну 
поїздку до держав Близького Сходу. Вальдгайм мас в 
пляні відвідати Сирію, Ливан, Єгипет, Йордан та Ізраїль. 
Мета поїздки — устійнити передумови замирення на цьо-
му просторі. 

ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ КІЛЬКОХ ДШВ, ПОЖЕЖІ 
винищили понад 100,000 акрів лісу в північнозахідній час-
тині ЗСА. Найбільшої шкоди потерпіли Каліфорнія та 
Монтана. Стейтові власті заявили, що деякі з пожеж були 
спричинені підпалювачами, яких досі не вдалося перело-
внти. В північнозахідній частині Америки тепер існує ве-
лика посуха, яка загрожує, що й в інших стейтах, напрн-
клад, у Вашингтоні й Ореґоні, можуть пошоритнея поже-
жі лісів. 

ПШДЕННОВ'ЄТНАМСЬКИИ УРЯД ПОЧАВ СТОСУ-
ВАТИ фінансовий і політичний натиск на пресу, щоб прн-
пиігити критику урядової політики. Згідно з заявою реч-
ника Міністерства інформації, Південний В'єтнам далі на-
ходиться у війні і тому ,,дс'лкі обмеження є необхідні". У-
рядові чинники дуже реагують на критику політики пре-
зидента Нгуена Ван Тіє, 

НАТАЛКА КАДЇФОШК, члея-
ка УПС ВІЛЛ- 241 Т-ва ім. L 
Франка в Вуяссокет, Р. Ая-, 
померла 81 травня 1973 р. на 
79 р. ;к. Нар. в с Товсте, по-
віт Окалат 1 стала членхою 
Л І С в 1983 р. Полишила а 
смутку 3 синів: Франка, Аи-
тона і Івана та доньз:у. Ло-
хорон відбувся 4 червня Ц. 
р. на yi;p. цвпіітарі в Бдек-
стон, Масо. 

(Вічна їй Пам'ять! 
Секрпгар 

ТЕКЛЯ ШПАК, членна УНЮ 
Відд. 177 С-ва Ліоооа a llpo– 
відеис, Р. АЙЧ померла 28-го 
травня 1973 р. на 77 р. не 
Нар. в с. Кородока, пов. Юка-
лат, Україна 1 стала член-
і:ою УНС i960 р. Полишила 
в смутку доньку Аігау, зятя, 
2 виуііїв 1 2 правнуків. По-
хороя відбувся 1 червня ц. 
р. на цвинтарі ов Івана а 
Валлей Фоле, ОР. Ай. 

Вічна їй Пам'ять! 
їв. Лабз, секретар 

МИКОЛА СТАХІВ, член УПС 
Відд. 256 Б-ва св. І. Хреоти-
теля в Ріаергед, Н. И., по-
мер 21 травня 1973 р. на 78 
р. ж. Нар. в с Чернигівці і 
став членом УНЮ в 1917 р. 
Полишив у сзгутку сива Іва-

-. на, доньку СофЬо та б аиу-
кіа. Похорон відбувся 34-го 
травня ц. р. на цвинтарі св. 
Івана в Рівергод, Н. Я. 

іВїчна (Йому Пам'ять! 
Ольга С. Недошктко, секр. 

НАОГЯ КРІЛЬ, члеяка УНС 
Відд. 95 Б-ва св. ДимнтрЬі в 
Назарет, Па,, померла 14-го 
травня 1973 р. на 83 р. ж. 
Нар. я с Яблівці, лов. Typ– 
ка і стала членною УНС в 
1922 р. Полишила в смутку 
сина Чарда, доньки: (Ejncia– 
бецу, Отедду 1 Катерину, 12 
внуків 1 S правнуків. Похо-
рон в?дбувся 17 травня ц. р. 
ва цвинтарі св. Івана Xpec– 
тителя в Нортгемтоні, Па, 

Вічна їй Пам'ять! 
'Секретар 

ІВАН КАНТК, член УН Союзу 
Відд. 66 Б-ва св. Івана Xpoc– 
тнтеля в Wheeling, W. Уа., 
помер 21 травня 1978 р. на 
52 р. ж. Нар. в ВІлінкс, В, 
іВтрдж. і став членом УНС 
1967 р. Лолшпив у смутку 
дружину Анну. Похорон від-
бувся на цвянтар) Кальварії 
у Віліш”с В. Вірдж. 

(В7чна Йому Пам'ять! 
Секретар 

ІВАН КАГОТТ, член УНСо-
юзу Відд. 844 Б-ва св. Мнко-
лая в Бавнд Бруку, її. Дж„ 
помер 25 травня 1973 р. на 
69 р. ж. Полишив у смутку 
дружтгу і сина. 
' В.чта Пому Пам'ять! 

О. Яворсьха, секр. 
АНТОНІНА АНДРСНКО -

членна УНС ВІдд. 72 Т-ва 
ім. їв. Франка в Тайтусвіл, 
Па., пюіерла на 78 р. ж. Ста-
дв членною УНС в 1924 р. 

р Полишила в смутку 4 скнів і 

І З Б О Р И 
j ВІДДІЛІВ УНС 

СУБОТА, 
8-го В Е Р Е С Н Я 1973 р. 

БРУКЛІГП. Н. П. Квартальні 
J збори Тол ім. Б. Хмель-

ницького 158 Відд. о год. 7 
веч. в залі ^ТІДому при 216 
Греігд вул. Проситься чл. 
прнбітн, бо с. важні справи 
до тголагодокекня і вирівня-
тн вкладки. — П. Польний, 
предс, М. Кіт, рек. секр. 

Н Е Д І Л Я , 
9-го В Е Р Е С Н Я 1978 р. 

РОЧЕСТЕР, Н. П. Збори С-ва 
Пресв. Богородиці — 36-ий 
(Відд. о год. 2-ій по ПОЛ. Р 
Тфиміщенні Укр. - Амер. 
Клюбу при 292 Гадсон Асе. 
Проситься чл. прибути. — 
Сгелла Гопювська, Марія 
Ковальчук, Параска Демя-
нів. 

дочку. Похорон відбувся иа 
цвинтарі St. Walburgas, П-
tusviUe, Pa, 

Вічна ^й Пам'ять! 
Каролнна Курах, секр. 

АЛЕКСАНДЕР ІЇАЛМЕР -
член УНС Відд. 7 Т-ва ім. Д. 
Капітули в МекАду, ІЬи, по-
мер 5 червня 1973 р. на 63 р. 
ж. Отав членом УНС в 1964 
р. ПОЛИШИВ у смутку дружн-
цу Катерину, 2 синів, доньку 
і б внушв. Похорон відбувся 
8 червня ц. р. на цшштарі 
ЧІВ Марії в МекАду, Па, 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар 

АННА КОІІЧА, членка УНС 
Відд. 228 С-ва ов. Анни в 
Сг. ІСлер, Па,, померла 27-го 
травня 1973 р. на 76 р. ж. 
Стала члепкою УНС а 1924 
р. Полишила в смутку -Івана, 

, Марію, Елкзабвт Петра t 
Телен. Похорон відбувся jSO 
травня ц. р. на цвинтарі св. 
Мнколая в St. Ciair, Pa. 

Бічі а їй Пам'ять! 
Секретар 

МАРІЯ СЕНІВ, членна УНС 
Відд. 804 в Боффало, Н. П^ 
померла 1 червня 1973 р. иа 
49 р. ж. Стаза членкою УЯС 
1966 р. Полишила В смушку 
мужа Мирова, енна Мнхаи-
ло, доньку Надіне, матір Ге-
лену, сестру Анну І брата 
Івана. Похорон відбувся 6-го 
червня ц. р. па цпшггарі МІ. 
Olivet, Town of Tonawaada. 

Вічна їй Пам'ять: 
Марія Гкатшс, секр. 

ЗІНА ВОВК, члеяка УНСою-
зу Відд. 436 Б-ва їм. (Митр. 
А. Шептяцького а Кітчеиер, 
Оитч Канада, померла на 
49 р. ж. Нар. а с Барановн-
чах, Україна 1 стала чдеи-
кою УНС 1969 р. Полишила 
в смутку мужа Івана, спав 
Степана, дочок: Марію і Ірн-
иу. Похорон відбувся 21-го 
травня ц. р. ва цвинтарі 
Вудлаид в ' Кітчеиер, Оят., 
Канада. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар 

В.̂ іСИЛЬ ПБРСОВЙЧ, члия 
УНС Відд. 379 Б-ва св. Юрія 
в Чикаґо, І.хт., ромер 2ІНГО 
травня ц. р. на 52 р. ж. Нар. 
в Чикаго, Ілд. і отав членом 
УНС в 1937 р. Полишив у 
смутку дружину Марію, доч-
ку 'Дл:ш, батька Івана, бра-
та Руседя Волтера, сестру. 
Похорон відбувся 2-і аравяя 
ц. р. на цвинтарі св. MHKO– 
лая в lx^ydon Townalup, Ю. 

Вічна Йому Пам'ять! 
М. (Семків, секр. 

КОВАЧ ІБАН, член УНСою-
зу Відд. 56 Б-ва св, І. Xpec– 
тителя в Вілінґ, В. Вірдж., 
помер ЗО травня 1978 р. на 
57 р. ж. Полишив у смутку 

дружину. Похорон відбувся 
иа цвинтарі Кальварія в В1-
аікґ, В. Вірдж. 

Нічна Йому Пам'ять! 
Секретар 

ФРАНК Л ПУРПУРА, 
УНС Відд. 66 Б-ва св. Івана 
Хрестителя в BL-ілДиґ, В. Bip– 
джінія; помер 17 травня 1973 
p.. на 60 р. ж. Став членом 
УНС в 1949 р. Полишив у 
смутку дружину Ову. ІІОХО-
рон відбувся ва цвинтарі 
Кальварія в Вілінґ, (В. B'.p– 
джінія. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар 

ПЕТРО ПІШГГА, член УНС 
Відд. 191 Б-аа св. Миколая в 
Трой, Н. П„ помер 16 червня 
1973 р. на 74 р. ж. Став чле-
аом УНС 1954. р. Полишив у 
смутку дружину Юлію, бра-
та Лоснфа, доньок і внуків. 
Похорон відбувся 18 червня 
ц. р. на пвинтарі св. Мико-
лая а Трой, Н. И. 

Вічна Йому Пам'ять! 
В. Колодій, секр. 

О HELP WANTED MALE О 

HEAVY EQUIPMENT 
OPERATORS NEEDED 

Doe to increased activities in 
the heavy equipment construc– 
tlon. industry new men are 
earning 36.00 to 311.00 an 
hour. Experience not neces– 
aaryl WUl train! if you like 
working outdoors and would 
like to move into the high in-
come bracket, call: 

817-632-3321 
or write: 

Roads and r-myfp 
8140 S. Madison Ave„ Suite 5 

lndianapolis, lndiana 46237 

FEMALE 

L W E - I N М А Ю 

Рот three adult on beautiful 
Ю . estate — general house-
work no cooking — car avail-

able. 3300 mo. to start 

. (201)766-6626 
MALE Д FEMALE 

E L E C T R I C A L I N S P E C T O R 
experienced 
Call J. Msrenda 

WmEMENTWOMEN 
Experienced 
Load PC Board and Harness 
Wiring. 

S H I P P N G and R E C E I V I N G 
CLERK 

Some experience necessary 
Call A. Rata 

J U N I O R T E C H N I C I A N 
With some trade school or 
military training. Good 
opportunity. 
Call F. Gallo 

E L E K T I T M V M E C H A N I C A L 
T E C H N I C I A N 

Dista l circuitry helpfuL 
Call C. Gazzano 

TYCOM CORP. 
201-227-4141 
Fairfleld, N.J. 

М И К О Л А 
П О Н Е Д І Л О К 

РЯТУЙТЕ 
МОЮ 
ДУШУ 
П о в і с т ь 

я 604 сторінок - - 27 роадіяів - кояпгтя з них 
становить окрему цілість. 

я Передмова Юрія Клинового. 
и Обкладинка та 28 односторінкових Ілюстрацій 

Едварда Козака - Ека. 

Ціна: 38.00. Пересилка: 21 ̂  від првмірннка. Замов-
ляючі зі стенту^Ню Джерзі додатково платять 596 
стеятового податку, т Книжку внеялабмо по одер-
жанвю повної належної сумні Належність слати. че-
камн або поштовими переказами: 

я svOBODA, 81-83 Grand St^ Jersey City, N X 07308. 

У НАТТТТИ КЯИГАРШ МОЖНА НАБУТИ: 

JBoaeurun Сімтщів: 
Студентські Ч а е и S3.00 
Спогади Б о г д а н і в ц я fl.OO 

SVOBODA 
81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

Різне 
Ч Д І І У І Ш 1 

Українське Внснлкове-Вюро 

ROMAN PARCEL SBWCE 
141 2nd Ave., New York City 

Tel.: (212) 475-7430 
ВИСИЛАЄ ПАШШ З ОДЯ-
FOM І ХАРЧАМИ В УКРА2-
НУ І ДО СОСР. Щшф^ на 
складі все потрібне до внснл-
ки. Посилаємо таиож PJTBJHS– 
ВІ ЦЕРТИФПІАТИ,,. АВТА, 
мотоциклі, холодальаиг 
КИ і ТЕЛЕВІЗОРИ. ' Уряд0-
ві години: від понад, до п,ят-
ниці 8:30-6:1)0 веч^ в ̂ суботу 
8:30-6:00. В яедіді від 1 днина 
до 2-го вересня 1073. року ер 

закрито. .; v 

П Р О Б Я Е М И ?vSt 
З А Н Г . Ш Ї С Ь К Ї Щ ? 
Нюйоркськкй Уії;верснтет 
може Вам noMorrjirv^ 
Продовж 14 .тижпяг:^. 
в класі Уяіверснтеху,'' 
стуухЬонучи ПІД ” 
вечорами або в 
Клятії i;oirocf 
читання, писання, - . 
слівншггво і клятім,, -^ 
у всіх предметах. '-^'". 
Telephone: 598-3931 

' or write: -іл5 
THE AMERlCANr 
LANGUAGE ЬЧ^ЯПЛПг 
One Washington^-^ 
Square North tfrZ' 
New York, N.Y.4tteOS r 

РозшуніС: Ц 
Родина в Україні ооюукув 

К Р Ш Н Т А Л О В І Ї Ч А ' 
З Ш О В І Я Г - ' 

нар. 1918 p., Зах. Уісраїнв, В 
1941 р. покликаний до 'Чврво-
ної Армії, попав В.ЦОІЇОН на 
Білорусі, опісля працював у 
Німеччині. Хто знав fin про 
нього, просимо писатвлдо: 

Mr. J. HolowacB '̂ ,;F 
8 Marie Court 
Thornhili, Ont. Canada 

я REAL ESTATS. m 

ХОЧЕТЕ nPOjfeytH 
АБО КУПИШ' 

БУДИНОК, ВИЗНЕС,'аШЩРЮ 
звертайтеся до 

УКРАГНОЬКОІ ФІРМИ 
ОЕМШІ REAL ESTATE CO, 

98 — Second Avenue 
New York, N.T. TeLi 477-4Mt 
їй АКРЮ ЗЕМиП, між Сумів-

кою а Союзіакою. ,ДІва -
55,000. 

Хата, з викінченою тшвялцею, 
один акер землі, аврчеяа 
студня, високе положення. 
Ціна - 310,000. 

STEPHEN OLEKS1W. Brofear 
P.O. Box 348'. ^Z 

Kerhonkfion, N.Y. 12448 
Tel. (914) GZe-TBWS 

11 Funeral Directors 11 
mjr-– - її І-

Theodore WOUNNtN,ioc 
Директор T;f̂  

Пахорояного Завадавам 
123 Eaet 7th 84ГМІ 

HEW YORK, N.Y-ХвМЄ 
TeL:QB 5-14ai ' t 

ООЛЩВА ОБСЛУГА 
м н м ш н ш ш ^ М М М 

ПЕТРО ЯРЕМА j 
У Е Р . ПОГРЕВЙВЙК 
Займається Похоронамя 
в BRONX, BROOKLYN, NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

К О Н Т Р О Л Ь О В А Н А 
Т Е М П Е Р А Т У Р А ; . 

РЕТЕЯ JAHEHB 
129 EAST Ш StREET 

NEW YORK, jqf, 
ORegon 4-2568 

LYTWYN ft LYTW191 
UKRAINIAN ;–: 

FUNERAL DIRECTORS 
A I R C O N D I T I O N E D 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА. 
Oar Servlcee Are Available 
Anywhere in New Jeeaey. 
801 Springfield Avetfue 

IRVINGTON, ЮЇ 
NEWARK, NJ.. 
ESsex 5-5555-

ТАРЗАН, 4 . 6988 Найомі розказує про свої клопоти 

THlS 1S fcAANU– 
-HE 19 THE Et7EST 
SOW0PCHl6PU(ATW.l 
OP THE BUTU ТИ1 

TUtY UAvENT TONE JkNYTHWef..' 
BUT rr i s STKANGB TWAT SL̂ JCB 
THEY a W E v SCWE OP OUR HUTS 
HAvE RUKNEf POWN,WKEFaU 
SU??UES 75ST1K 

...Прости мені, Тарзане! Я 
поводжуся неначе дитина... 
Я справді рада Тебе бачити! 

Може ти пізніше зможеш 
мені розказати, що сталося, 
медсестро Найомі... Тим ча-

сом.. Я привів приятеля... 
Це с Кану — Вів-а най-

старшим сином батька Ум-
талі з племеая Вуту. 

Вуту?... Це саме відтоді, 
як вояк прибули СЮДИ, ПО-

чалнея мої клопоти! 
Що такого зробили оіо! 

люди? 
Вони самі нічого злого не 

вчинили! Але дивно, ЩО ВІД-
колд вови прибули, то деякі 

з наших хатин згоріли, мої 
медичні припаси були знн-
щені.., X ^. ) : 

Гмм — . Ц е мені^-яе aty– 
чнть, як звичайний збіг 06-
ставкн! ' "' ” 


